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editoriaL

Pastel e café

3E

screvo este editorial na
semana da morte de
dois centenários notórios: Besse Cooper, de
116 anos, norte-americana considerada pelo livro de recordes
Guinness a mulher mais velha do
mundo; e Oscar Niemeyer, de
104 anos, o arquiteto brasileiro
que, com seu traço único, transformou simples edifícios em
obras de arte.
Em lados opostos do mundo,
Besse e Niemeyer são a prova de
que o envelhecimento já é uma
realidade, nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Há
pouco tempo, chegar aos 100
anos era um feito quase impossível; hoje, completar um século
de vida já não é tão improvável
assim. Segundo o relatório “Envelhecimento no Século XXI:
Celebração e Desafio”, fruto de
uma parceria entre o Fundo de
População das Nações Unidas
(UNFPA) e a ONG HelpAge International, a população acima
de 60 anos cresce numa taxa
mais rápida que a população
total em quase todas as regiões
do mundo. Desse grupo, a faixa
dos 100 anos é a que cresce mais
rápido. Há hoje 316,6 mil cen-

tenários no mundo. Espera-se
que esse número tenha passado
da casa dos 3 milhões em 2050.
Essa longevidade não vem
de graça. Ela é resultado de uma
conjunção de fatores – genética,
estilo de vida, ambiente, medicina de ponta, entre outros – que
contribuem para que a pessoa
chegue à terceira idade e, por que
não, ao centésimo aniversário,
com qualidade de vida e participação ativa na sociedade.
Esta edição da Aptare traz artigos que enriquecem essa discussão. Em Entrevista, o geriatra
e professor titular da Faculdade
de Medicina da Universidade de
São Paulo Wilson Jacob Filho fala
dos benefícios da atividade física
para o envelhecimento saudável.
Na matéria de capa, a repórter
Christye Cantero traça um quadro detalhado da fragilidade, síndrome que, se identificada precocemente, pode ser adiada com as
medidas corretas, melhorando a
qualidade de vida do idoso.
Mas há algo além dos procedimentos e das medicações
que colabora para a vida longa.
É um aspecto comum entre todos os idosos não frágeis, que
Stephanie Studenski, professora

de geriatria da Universidade de
Pittsburgh, chama de “atitude”:
o interesse na vida é responsável por um bom envelhecimento, tanto quanto a genética
e a medicina.
Nesse quesito, tanto Besse
quanto Niemeyer nos deram
exemplos. No dia em que morreu, Besse tomou um café da
manhã caprichado e fez o cabelo.
Niemeyer continuou ativo, produzindo, engajado na vida, até o
último momento. Mesmo internado, pedia para que o diretor de
arte da revista que mantinha
com sua esposa, chamada Nossos
Caminhos, fosse até o hospital
para que ele pudesse ver a diagramação. Pedia sempre para ir
para casa, porque “os trabalhos
estavam atrasados”. Um dia antes de partir, disse que gostaria
de tomar café e comer pastel.
Boa leitura!

Lilian Liang
Editora
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CoLóquio

Wilson Jacob Filho Professor titular da Disciplina
de Geriatria da Faculdade de Medicina da USP; diretor do
Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da FMUSP

Corpo em atividade
Por Lilian Liang

O

geriatra Wilson Jacob Filho é uma das
maiores sumidades
em envelhecimento
no Brasil. Professor titular de
geriatria na Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo, começou a se interessar
pelo envelhecimento numa época em que ainda era jovem demais para pensar nisso. Estava
no terceiro ano do curso de medicina da faculdade onde hoje
leciona e participou de um curso
que falava do desenvolvimento
humano. Era 1973.
O primeiro professor, um
obstetra, discorreu sobre a vida
intrauterina. O segundo, um
neonatologista, falou dos primeiros dias de vida da criança.
Depois vieram um pediatra,
um hebiatra e um clínico geral.
“Quando chegou a hora de falar
de envelhecimento, o professor
passou uma hora e meia repetindo as palavras ‘Não sabemos’. ‘Não sabemos por que a
próstata aumenta’, ‘Não sabemos
por que a capacidade pulmonar
diminui’, ‘Não sabemos o que
acontece com a pele’”, lembra.
Ao final da aula, o jovem estudante estava inconformado.
Foi atrás do professor para enten-

der por que se sabia tão pouco
sobre envelhecimento. A resposta selou seu caminho na medicina: “Porque ninguém se preocupou em estudar isso”.
Jacob Filho abraçou o desafio
de destrinchar o envelhecimento
como poucos e viu o conhecimento sobre o assunto aumentar
exponencialmente da década de
1970 para cá. “O conhecimento
passou de um ‘Não sabemos
quase nada’ até o momento atual,
em que sabemos quase tudo que
a ciência sabe hoje”, comemora.
“Naquela época, sabíamos muito
de outras áreas, como genética,
bioquímica, mas, na comparação,
não sabíamos quase nada de envelhecimento. Isso mudou e
agora sabemos de envelhecimento tanto quanto de outras
áreas da ciência. Por isso esse desenvolvimento foi tão rápido.
Tínhamos que tirar esse atraso.”
Com uma vida inteira dedicada ao estudo do idoso, Jacob
Filho se prepara para sua passagem para “o outro lado” – ele
completa 60 anos em março. Diz
estar preparado para ser idoso.
“Só fiquei incomodado com a
idade quando completei 30 anos.
Era um momento em que eu deixava de ser um indivíduo que era

o prenúncio de algo que poderia
acontecer ou não. A partir dos
30, eu era ou não era. De lá para
cá, não me incomodaram nem
os 40 nem os 50. Estou curtindo
muito fazer 60 anos”, conta.
Num bate-papo descontraído
em seu escritório na FMUSP,
onde o amor pelo Corinthians é
patente nas estantes e paredes, o
geriatra falou sobre um dos principais pilares para o envelhecimento saudável: a atividade física. Assume não ter jeito com a
bola, mas nem por isso deixa de
servir de exemplo para seus pacientes: depois de uma longa carreira no remo, hoje é adepto da
corrida, que pratica diariamente.
“É difícil convencer alguém a
fazer algo que eu não faça. Só
somos bons estimuladores da
prática de atividade física se formos bons praticantes.”
A seguir, alguns trechos da
entrevista.
Aptare – Em um artigo publicado na Folha de S. Paulo em
2005, o senhor traça um
cenário preocupante, de uma
sociedade cada vez mais tecnológica e sedentária, com
efeitos especialmente importantes em idosos. Apesar
disso, o artigo termina num
tom otimista, ressaltando

que o crescente número de
estudos mostrando os benefícios da atividade física
levaria a uma maior conscientização. Como estamos quase
dez anos depois? Seu
otimismo se confirma?
Wilson Jacob Filho – Não te-

nho dúvida de que a atividade
física é uma das principais ferramentas na prevenção e no
tratamento adjuvante de praticamente todas as enfermidades
crônicas que acometem o idoso
– tanto daquelas em que a
atividade física é fator fundamental, como obesidade, doença de aparelho circulatório,
osteomusculoesquelético,
quanto daquelas em que ela
tem um papel coadjuvante, mas
igualmente importante, como
as doenças metabólicas, infecciosas crônicas e degenerativas.
Há uma nítida diferença entre
o indivíduo que envelhece priorizando a atividade física e
aquele que prioriza o sedentarismo em diferentes momentos de sua vida. O acúmulo de
condições desfavoráveis desse
segundo grupo vai se somando
e se transformando em fator de
grande gravidade, tanto na mobilidade quanto nas condições
biológicas do seu organismo.
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O mais interessante é que,
mesmo tendo passado um longo período de vida se privando
de atividade física como hábito,
quando há uma mudança e
uma adesão a essa prática é possível observar efeitos positivos/benéficos em curtíssimo
espaço de tempo. A atividade
física planejada mostra efeitos
visíveis e mensuráveis em 12
semanas de aplicação, ao contrário de outras intervenções
que demoram meses ou anos
para que se possa ver real efeito.
Aptare – Alguém que nunca se
exercitou pode se beneﬁciar
de um início tardio?
Jacob Filho – Sem dúvida. Cer-

tamente teria mais benefícios
se tivesse começado antes, mas
isso não impede que a pessoa
tenha um ganho a partir desse
início tardio, independentemente de idade, condição funcional, metabólica, envolvimento social e participação
afetiva. O que durante muito
tempo se acostumou chamar de
ganho secundário agora é visto
como ganho primário, em que
o indivíduo já tem um componente físico vigoroso, mas tem
outros ganhos associados a
relacionamento e suporte social, que não tinha antes de
aderir à atividade física.
Aptare – Atividade física é
sinônimo de exercício?
Jacob Filho – A diferença entre

atividade física e exercício está
no fato de o exercício ser algo
planejado para um determinado
fim, que é geralmente o desempenho. Portanto, a pessoa faz
exercícios de fortalecimento
muscular para adquirir um determinado objetivo de força

“

É muito pouco provável conseguir
manter o envelhecimento saudável
sem a prática sistemática de
atividade física.

”

ou potência, ou visando um
alongamento para atingir determinada amplitude articular. A
atividade física, por sua vez, inclui os exercícios, mas é composta por outros aspectos que
não são exercícios propriamente
ditos. São ações de contração
muscular que não têm uma dimensão tão específica quanto os
exercícios, mas que também resultam em grandes benefícios,
como a dança, a caminhada, a
ioga, o tai chi. Todas essas práticas são predominantemente de
atividades físicas, mas associadas a uma condição funcional
mais ampla do que o desempenho especificamente.
Aptare – Como a atividade
física inﬂuencia o estado funcional do conjunto?
Jacob Filho – A identidade da

atividade como uma ação que
depende da contração muscular
é para ampliar o conceito e não
prendê-lo exclusivamente ao
movimento. Toda vez que falamos de uma atividade física ou
de um exercício, é quase inevitável relacionarmos os dois
termos com o movimento. Mas
a atividade física pode ser realizada sem movimento, assim
como a contração de um músculo. A isso se dá o nome de

contração isométrica. Por que
isso é importante? Porque ficar
em pé parado é uma atividade
física. E, dependendo da forma
e da posição, pode ser um exercício também. Existem inúmeras posturas da ioga ou do tai
chi em que o indivíduo permanece imóvel durante o período – nesse momento ele está
realizando uma atividade física,
porque os músculos estão contraídos. Isso é muito importante
para o idoso, que muitas vezes
tem articulações acometidas
por uma doença. Nessa situação, o movimento provoca dor
e a partir daí o paciente se sente
impedido de fazer atividade
física. Isso não é verdade. Ele
poderá fazê-la, protegendo essa
articulação do movimento, sem
ter as consequências, seja dor
ou prejuízo funcional.
Quase todas as ações prazerosas para o ser humano envolvem algum tipo de movimento ou locomoção, sejam
atividades do cotidiano, de
caráter social ou profissional. É
preciso ter uma condição adequada o suficiente para desempenhar tais ações sem pagar
um preço alto, seja o desconforto de uma falta de ar ou de
uma dor, por exemplo. Por-

tanto, esse estado funcional,
que medimos na competência,
na autonomia e na independência que uma pessoa tem
para realizar aquilo que lhe dá
prazer, depende fundamentalmente de sua integridade física
e intelectual, que permite que
determinada tarefa seja planejada e realizada. A condição
funcional é, portanto, um passaporte para autonomia e independência e a atividade física é o melhor promotor dessa
condição funcional. Elas estão
nitidamente interligadas.
Aptare – instituições como o
Centers for Disease Control
(CDC) recomendam a atividade física em suas diretrizes.
Porém, observa-se na prática
que só recomendar exercícios
não adianta. Como o proﬁssional pode ajudar o paciente
a aderir melhor à prática de
atividades físicas?
Jacob Filho – Costumo dizer

que nossos pacientes se baseiam muito em nosso próprio
grau de convicção, em nossa
ênfase em valorizar determinadas coisas. Numa consulta
médica ou orientação profissional, por exemplo, o cliente
tem fortes evidências daquilo
que o profissional considera
prioritário, secundário ou mesmo desnecessário. O grande
problema da atividade física é
que ela não faz parte dos hábitos dos próprios profissionais, portanto eles são muito
pouco convincentes. É muito
difícil convencer alguém a
fazer algo que eu não faça. Só
somos bons estimuladores da
prática de atividade física se
formos bons praticantes.
Um segundo aspecto, que é de
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máxima importância, é a cultura de que sofisticação e modernidade são características
daquilo que ocupa o mínimo
de músculos possível. A compra eletrônica, por exemplo,
propõe a realização de uma
atividade que antes exigiria a
locomoção e a superação de
uma série de obstáculos até
chegar ao produto desejado.
Um veículo num passado recente tinha manivelas para
abrir/fechar vidros e câmbio e
direção não facilitados, portanto para dirigir um carro
usava-se uma quantidade de
energia muito maior que a
atual. A maioria dos prédios de
pequeno porte tinha escadas,
hoje tem escadas rolantes, elevadores. São mecanismos que
poupam o ser humano da contração muscular e que são vistos como glamourosos, acolhedores. Não é de se espantar que
esse indivíduo que passa uma
vida inteira se adaptando a
essas formas de economizar
gastos energéticos tenha dificuldade de entender que é
mais saudável fazer o contrário
disso. Criou-se uma dependência do menor gasto energético
possível. Quando se propõe o
contrário, cria-se um choque
cultural. Essa mudança de
hábito é difícil. Mas o médico
que for um praticante de atividade física usará melhor seus
argumentos e convicções para
mudar essa visão do paciente.
Aptare – A elaboração de
políticas públicas – desde
calçadas melhores até programas especiais de atividades
físicas para idosos – pode ajudar nesse sentido?
Jacob Filho – Sim, nos dois as-

pectos. Mas mais que isso: antes

“

Não há dúvida de que a atividade
física é uma das principais
ferramentas na prevenção
e no tratamento adjuvante
de praticamente todas as
enfermidades crônicas que
acometem o idoso.

de perguntar “Onde?” e “O quê?”,
eu começaria pelo “Quem?”.
Quem deve ser estimulado a
ser ativo?
O idoso? Sim, mas hoje eu deveria priorizar o estímulo à
prática de atividade física a partir da infância, porque ela
deixou de ser importante. Durante muito tempo a atividade
física foi uma das disciplinas
na escola, hoje não é mais.
Antes, os principais lazeres das
crianças e jovens envolviam
atividade física. Hoje, com o
implemento das práticas eletrônicas, não é mais.
Isso deveria ser contraposto a
um estímulo real de que uma
vida mais ativa repercutiria em
ganhos de saúde e ganhos sociais. Deveria haver campanhas
que valorizassem aquele que
veio a pé, que subiu pela escada,
que foi até a loja escolher. Essa
condição precisa fazer parte do
cotidiano. Uma vez que esse estímulo existe, aí tem sentido
perguntar “Onde?” e “O quê?”.
Tenho visto frequentemente
idosos utilizando os espaços
dos shopping centers para caminhar e fazer exercícios antes
de as lojas abrirem. Assim, das

”

7 às 10 horas da manhã eles
podem usar esses espaços para
andar, subir e descer escadas
em segurança, andar por rampas. Alguns shoppings chegam
a contratar professores para orientar essas pessoas em exercícios de alongamento, aquecimento e recuperação. Essa é
uma estratégia de marketing
eficiente, porque o idoso que
está lá aproveita e faz uma compra, toma um café. Ela também
utiliza a atividade física como
agente não apenas promotor de
saúde, mas de intercâmbio
entre as pessoas.
É necessário manter uma atividade planejada durante o dia,
todos os dias, para que a integridade física e as capacidades
funcionais sejam mantidas. As
políticas públicas deveriam antes estimular a busca por locais
onde a atividade física possa
ser feita e, paralelamente, oferecer esses lugares com equipe
treinada para orientar.
Porém, o que tem acontecido é
a instalação de equipamentos
nas praças públicas, que a pessoa pode usar sozinha. No entender da maioria dos profissionais, entre os quais eu me in-

cluo, esses equipamentos não
estimulam a prática de atividades físicas e, quando estimulam, impõem um risco ao praticante, porque ele não sabe
quais os cuidados necessários,
a intensidade, a frequência. É
muito mais vantajoso ter um
espaço vazio com um profissional habilitado para acolher o
praticante – uma sala, alguns
bastões, bolas, garrafa pet pequena com peso conhecido. Esse orientador será um agente
muito mais promotor da prática do que os equipamentos
sozinhos. A prática depende de
um incentivo. Se tivermos esse
agente incentivador público à
disposição das pessoas, teremos uma adesão muito maior.
Aptare – A atividade física
também implica riscos para o
idoso: quedas, fraturas e outras ocorrências do gênero são
comuns. Como o médico pode
ajudar a promover a atividade
física sem causar danos
maiores posteriores?
Jacob Filho – O que temos pre-

conizado é que, embora a atividade física seja cercada de
muitos potenciais benefícios,
nem por isso ela é isenta de
risco. Isso vale para atividade
física, dietas e medicamentos.
A atividade física obedece dois
critérios que servem para os
outros. Existem as que são discretamente positivas, com riscos muito baixos, como caminhar. E existem as que são mais
positivas e com um risco maior
se não devidamente orientado,
como exercícios de flexibilidade e elasticidade e os exercícios resistidos. Da mesma maneira que existem medicamentos pouco efetivos com poucos
efeitos colaterais, existem os
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muito efetivos com muitos
efeitos colaterais.
Uma regra básica para atividade
física é de que é falsa a ideia de
“quanto mais, melhor”. Como
com qualquer outra prática, ela
tem uma quantidade ou intensidade abaixo do necessário,
dentro do necessário e além do
necessário. O abaixo do necessário é inócuo, não produz
efeito. O além do necessário é
arriscado. Esse orientador teria
por função definir, mediante
um mínimo conhecimento da
pessoa, o que ela pode fazer
sem risco e com benefício. Na
ausência do instrutor, nossa
obrigação é recomendar que o
paciente faça a atividade que
não provoque nenhum grau de
sobrecarga, como caminhar em
velocidade que não leve ao cansaço – cientes de que estamos
limitando o risco, mas também
limitando o benefício.
Aptare – Foi publicado recentemente no American Journal
of Preventive Medicine um
estudo sobre uma nova
modalidade de exercícios
(exergames = exercício
físico turbinado por realidade
virtual) e seu impacto físico
e cognitivo. qual a sua
opinião sobre isso?
Jacob Filho – Acho que já po-

demos vislumbrar que a transferência de informação por via
eletrônica chegou para ficar e
vai se impor diante de tudo
aquilo que antes era feito de
outra maneira, seja comunicação, diversão, trabalho, atividades laboriais e mesmo atividades físicas. Os equipamentos que dispõem de grande
intervenção eletrônica serão
cada vez mais inseridos nas
academias, nos ambientes es-

portivos e dentro das próprias
casas e permitirão a permanência do indivíduo em
seu ambiente de moradia/trabalho, sem a necessidade de ir
ao local da prática esportiva.
Porém, uma limitação desse
novo modelo é a possibilidade
de fazer os exercícios sozinho,
sem a presença de outras pessoas. No caso do idoso, ao ir ao
ambiente de prática esportiva,
ele obrigatoriamente convive
com pessoas de diferentes idades e tem um relacionamento intergeracional muito positivo, que
às vezes supera o ganho físico
da atividade. Com o e-training,
esse relacionamento provavelmente será perdido. Assim, o
equipamento produz uma boa
adesão pela facilidade, mas
acaba restringindo a convivência
com outras pessoas, que pelo
menos até hoje tem se mostrado
de grande importância para os
efeitos que a atividade física
possa trazer.
Quanto aos aspectos cognitivos,
não tenho dúvida de que isso
acontece. Mas não será uma característica exclusiva da via eletrônica, do e-training, mas será
sempre uma consequência natural da prática de atividade física.
Aptare – Atividade física é
para todo mundo. o mesmo
se aplica a exercícios?
Jacob Filho – Não. Exercício é

uma prática de maior grau de detalhamento e de maior sobrecarga ao organismo, às condições de reserva e funcionais.
Como o exercício pressupõe um
desafio maior, o candidato deve
ser avaliado quanto às suas
condições para desempenhar
aqueles exercícios. É lógico que
os exercícios também podem

ser muito leves, mas como eles
visam obrigatoriamente um
crescimento e a ampliação de
quantidade e intensidade, é
provável que num determinado
momento eles atinjam o teto de
capacidade de adaptação daquele indivíduo. Quando isso
acontece, eles passam a ser incluídos como condição de atividade física e não de exercício
planejado. O exercício deve ser
encarado como relação mais estressora, mais próxima do limite
que a atividade física propriamente dita.
Aptare – o exercício pode ser
usado como uma atividade
física com caráter preventivo?
Jacob Filho – Sim, e muito fre-

quentemente ele o é. Propõe-se
uma estratégia de exercício que
diminui progressivamente a possibilidade de a pessoa ter determinada questão. Exercícios resistidos, por exemplo, feitos com
sistemática, podem prevenir a
osteoporose. Mas não é para
todo mundo, só para os que são
aptos para esse tipo de exercício.
Aptare – Como a atividade
física se encaixa no
tratamento e na recuperação
do paciente?
Jacob Filho – Primeiro, a ativi-

dade física funciona como um
grande estímulo para voltar à
realidade pregressa, funcional,
ou para voltar para uma realidade que ele nunca teve antes,
porque ele já vinha perdendo a
sua funcionalidade. Portanto, o
exercício e a atividade física são
ótimos meios por onde o indivíduo adquire uma capacidade
funcional que é até possível que
há muito tempo ele não tivesse.
Segundo, os exercícios ou atividades físicas são fatores de

prevenção para o desencadeamento de um novo episódio de
doença, como AVC, infarto agudo do miocárdio, oclusão arterial. Assim, o paciente faz exercício para recuperar aquele
órgão/tecido danificado, ao
mesmo tempo que previne a
ocorrência de outro episódio.
Ele vai desobstruir artérias,
melhorar a capacidade de força
muscular, componente aeróbio
– vai fazer tudo que já deveria
ter feito antes do primeiro
episódio, mas que faz mais sentido agora que ele viu que esse
episódio pode acontecer.
Aptare – o envelhecimento
saudável passa necessariamente pela atividade física?
Jacob Filho – É muito pouco

provável conseguir manter o envelhecimento saudável sem a
prática sistemática de atividade
física. É possível encontrar idosos com 65, 70 anos orgulhosos
de terem chegado aonde chegaram sem nunca terem feito exercícios ou dieta. É um feito improvável, porém possível. Mas se
eles quiserem chegar aos 90, é
necessária uma mudança de
hábitos, com a incorporação de
atividades físicas.
É o mesmo que ocorre com uma
maratona. No km 5 você vai encontrar aqueles que vão completar a prova e outros que vão
parar no km 6. Alguns dirão que
treinaram muito, por anos –
esses provavelmente terminarão
a prova. Outros dirão que não
treinaram nada, só tomaram
cerveja – esses vão parar no
km 6. Mas todos eles passaram
pelo km 5. Mas esse que vai
parar no km 6 não está incorporando coisas que aumentam
suas chances de sucesso.
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FYi :: novos estudos e pesquisas

Uso prolongado do extrato de gingko
biloba para prevenção de doença
de alzheimer: Um estUdo randomizado
e controlado por placebo
Um estudo publicado em
outubro de 2012 no Lancet
Neurology mostrou a ausência de benefícios do extrato de gingko biloba na prevenção da
doença de Alzheimer (DA).
Cerca de 2.900 adultos idosos (70 anos de idade ou mais) sem
demência que espontaneamente relataram queixas de memória a
seus médicos na França foram randomizados para consumir extrato
padronizado de gingko biloba ou placebo por cinco anos. Os participantes foram alocados numa proporção de 1:1, de acordo com uma
sequência gerada eletronicamente, a duas doses diárias de 120 mg
de extrato padronizado de gingko biloba ou o placebo equivalente.
Entre março de 2002 e novembro de 2004, 1.406 participantes
receberam pelo menos uma dose de extrato de gingko biloba e 1.414
receberam pelo menos uma dose de placebo. Ao ﬁnal de cinco anos,
61 participantes do grupo gingko haviam sido diagnosticados com
provável DA (1,2 caso por 100 pessoas-ano) versus 73 participantes
no grupo placebo (1,4 caso por 100 pessoas-ano, hazard ratio [HR]
0,84, 95% CI 0,60—1,18; p=0,306). O risco, no entanto, não se manteve proporcional com o tempo.
A incidência de eventos adversos foi praticamente a mesma entre
os grupos. 76 participantes no grupo gingko morreram, comparados
a 82 participantes no grupo placebo (0,94, 0,69—1,28; p=0,68). 65 participantes do grupo gingko tiveram AVC, comparados a 60 participantes no grupo placebo (risk ratio 1,12, 95% CI 0,77—1,63; p=0,57).
Também não foi registrada diferença na incidência de outros eventos
hemorrágicos ou cardiovasculares entre os dois grupos.
Os achados do estudo mostram que o uso de extrato padronizado de gingko biloba no longo prazo não reduziu o risco de progressão da doença de Alzheimer quando comparado ao placebo.

registro em vídeo das circUnstâncias
de qUedas em idosos em institUições
de longa permanência
Quedas de idosos são um problema sério,
especialmente em instituições de longa
permanência. Mesmo assim, há poucas
evidências objetivas sobre as formas e as causas de queda nessa população. O objetivo desse estudo, publicado online em outubro de 2012
no Lancet, é proporcionar tais evidências através da análise de quedas
reais em instituições de longa permanência (ILP) registradas em vídeo.
Esse estudo observacional foi conduzido entre 20 de abril de 2007
e 23 de junho de 2010, em duas ILPs na Colúmbia Britânica, no
Canadá. Câmeras de vídeo digitais foram instaladas em áreas comuns (salas de jantar, salas de estar, corredores). Quando uma queda
acontecia, a equipe preenchia um relatório sobre o incidente e entrava em contato com os responsáveis pelo estudo para a coleta das
imagens. Um time avaliava cada vídeo de queda com um ques-

tionário validado, que estabelecia a causa do desequilíbrio e a atividade no momento da queda. Também foram realizados testes
quanto à existência de diferenças na proporção de participantes que
caíam devido a causas variadas e enquanto estavam envolvidos em
atividades diversas, com modelos lineares generalizados, regressão
logística para medidas repetidas e regressão Poisson (log-linear).
Foram registradas 227 quedas de 130 indivíduos (idade média: 78
anos). A causa mais frequente para queda foi a mudança incorreta
de peso, responsável por 41% (93 de 227) das quedas, seguida de
tropeço ou passo em falso (48 casos, 21%), batida (25 casos, 11%),
perda de apoio (25 casos, 11%) e colapso (24 casos, 11%). Houve poucas ocorrências de idosos que escorregaram (3%). As três atividades
associadas com a maior proporção de quedas foram andar para a
frente (54 de 227 quedas, 24%), ﬁcar de pé parado (29 quedas, 13%),
e sentar (28 quedas, 12%). Comparados a relatórios anteriores de
ILPs, foi identiﬁcada uma maior ocorrência de quedas enquanto o
idoso ﬁcava em pé ou fazia a transferência, uma ocorrência baixa durante a caminhada, e uma proporção maior de quedas devido a perturbações no centro de massa do que na base de suporte.
Ao proporcionar insight às sequências de eventos que mais comumente levam a quedas, os resultados devem levar a abordagens
mais válidas e efetivas para avaliação de equilíbrio e prevenção de
quedas em cuidado de longo prazo.

trajetórias cognitivas após
deliriUm pós-operatório
O delirium é comum após cirurgia
cardíaca e pode ser associada a
mudanças na função cognitiva no
longo prazo. O estudo, publicado no New England Journal of Medicine
em julho de 2012, examina o delirium pós-operatório e a trajetória
cognitiva durante o primeiro ano após cirurgia cardíaca.
Participaram do estudo 225 pacientes com 60 anos de idade ou
mais, que estavam planejando se submeter a um enxerto em artéria
coronária ou substituição de válvula. Os pacientes foram avaliados: (1)
no pré-operatório; (2) diariamente durante a hospitalização; e (3) a partir do dia 2 do pós-operatório, seguido de 1, 6 e 12 meses após a cirurgia. A função cognitiva foi avaliada com o uso do Miniexame do Estado
Mental (MEEM; notas de 0 a 30, com notas mais baixas indicando pior
desempenho). O delirium foi diagnosticado com o Método de Avaliação de Confusão (CAM). O desempenho no MEEM foi avaliado no
primeiro ano após a cirurgia, considerando características demográﬁcas, condições coexistentes, hospital e tipo de cirurgia.
Os 103 participantes (46%) que apresentaram delirium no pósoperatório tiveram notas médias mais baixas no MEEM pré-operatório do que aqueles que não tiveram delirium (25,8% vs. 26,9,
P<0,001). Em modelos ajustados, aqueles com delirium tinham uma
queda maior em função cognitiva (conforme medido pelo MEEM)
dois dias depois da cirurgia do que aqueles sem delirium (7,7 pontos
vs. 2,1, P<0.001) e tinham uma função cognitiva signiﬁcativamente
menor que aqueles sem delirium, ambos na marca de um mês
(MEEM médio, 24,1 vs. 27,4; P<0,001) e um ano (25,2 vs. 27,2,
P<0,001) após a cirurgia. Com ajuste para as diferenças basais, a
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diferença entre grupos nas notas médias no MEEM foi signiﬁcativa
30 dias depois da cirurgia (P<0,001) mas não em 6 ou 12 meses
(P=0,056 para ambos). Mais pacientes com delirium não retornaram
a seu nível basal pré-operatório em 6 meses se comparados a pacientes sem delirium (40% vs. 24%, P=0,01), mas a diferença não foi
signiﬁcativa em 12 meses (31% vs. 20%, P=0,055).
O estudo concluiu que o delirium está associado a uma signiﬁcativa queda na habilidade cognitiva no primeiro ano após cirurgia
cardíaca, com uma trajetória caracterizada por um declínio inicial e
prejuízo prolongado.

eFeito de Uma intervenção cognitivomotora sobre os sintomas depressivos
de pacientes com doença de parkinson
Um estudo publicado em 2012 no
Jornal Brasileiro de Psiquiatria veriﬁcou a eﬁcácia de uma intervenção
cognitivo-motora sobre os sintomas depressivos de pacientes com
doença de Parkinson idiopática. O estudo longitudinal contou com a
participação de 26 pacientes, divididos entre os grupos experimental
e controle. Os sujeitos foram avaliados pela Escala de Depressão Geriátrica, sendo o grupo experimental submetido a uma sequência de
exercícios ﬁsioterápicos de estimulação cognitivo-motora durante
seis meses. Para a análise dos dados foram aplicados os testes de
análise de variâncias para medidas repetidas, a estatística por contraste e o teste t de Student para amostras independentes, sob um
nível de signiﬁcância de 5%.
Os resultados apontaram homogeneidade dos grupos no momento inicial. O grupo submetido ao tratamento ﬁsioterápico obteve
uma tendência de signiﬁcância na interação “momento de intervenção” versus “grupo”, evidenciado pelo erro alfa de 6%, com contraste linear de dados.
O protocolo apresentou boa aceitação pelos pacientes com
doença de Parkinson. Apesar de não ter sido alcançado um intervalo
de conﬁança de 95%, a tendência de signiﬁcância obtida vislumbra
um potencial do referido protocolo, mas com a necessidade de
maiores estudos comprobatórios.

características associadas ao Uso de
medicamentos antiosteoporose: dados
da coorte norte-americana do estUdo
global longitUdinal de osteoporose
em mUlheres (gloW)
Muitas mulheres em risco de fratura não recebem
medicamentos antiosteoporose (MAO), enquanto
outras podem receber o tratamento de maneira
desnecessária. Um estudo publicado em setembro no periódico Bone
procurou avaliar as características associadas ao uso de MAO entre
mulheres com baixo e elevado risco de fraturas.
O Estudo Global Longitudinal de Osteoropose em Mulheres
(GLOW) é um estudo de coorte prospectivo, cujos dados foram coleta-
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dos por meio de questionários autoaplicados. Participaram do estudo
60.393 mulheres não institucionalizadas com 55 anos de idade ou mais,
em dez países, entre 1o outubro de 2006 a 30 de abril de 2008. Trata-se
de uma análise de corte transversal dos dados basais obtidos nos EUA,
em que mulheres foram classiﬁcadas com baixo risco de fraturas
(< 65 anos, sem fatores de risco FRAX) ou com alto risco de fraturas
(> 65 anos, com fratura prévia ou 2 ou mais fatores de risco FRAX).
De 27.957 mulheres, 3.013 tinham baixo risco e 3.699 tinham alto
risco de fraturas. Apenas 35,7% das mulheres de alto risco relataram
tratamento com MAO, elevando para 39,5% o número de pacientes
com osteopenia autorrelatada e para 65,4% o número de pacientes
com osteoporose autorrelatada. Por outro lado, 13,4% das mulheres
de baixo risco relataram tratamento com MAO, elevando para 28,7%
o percentual em osteopenia e 63,4% o percentual em osteoporose.
Características associadas a taxas signiﬁcativamente maiores de tratamento com MAO entre mulheres de baixo e alto risco foram: osteoporose (OR=75,3 e 18,1 respectivamente), osteopenia (OR=17,9 e 6,3),
preocupação sobre osteoporose (OR=2,0 e 1,8), maior risco percebido
de fratura (OR=2,3 E 1,6) e maior escore de vitalidade (OR= 1,7 e 1,6).
O estudo conclui que a utilização de medicamentos antiosteoporose é frequentemente inconsistente com as diretrizes publicadas,
tanto em mulheres com alto quanto com baixo risco de fraturas. Outras
características, além do risco de fratura FRAX, parecem inﬂuenciar essa
utilização, principalmente a presença de osteoporose autorrelatada.

reações adversas a drogas
em idosos dUrante hospitalização:
elas podem ser previstas?
Reações adversas a drogas (RAD) são uma
grande causa de morbidade e utilização do
sistema de saúde por idosos. O escore de risco GerontoNet ADR pretende identiﬁcar idosos em risco de RAD durante a hospitalização. O estudo, publicado em novembro de 2012 no periódico Age and Ageing, visa avaliar a aplicabilidade clínica do escore e
identiﬁcar variáveis que possam predizer RAD em idosos hospitalizados.
O estudo avaliou 513 pacientes com quadro agudo, com 65 anos de
idade ou mais. O escore de risco GerontoNet ADR foi calculado para
todos os pacientes. As reações adversas a drogas foram identiﬁcadas
durante consulta entre paciente e médico, juntamente com análise de
notas de casos. Foram construídas curvas de característica operadorreceptor (ROC, na sigla em inglês) para testar a habilidade do escore de
risco GerontoNet para predizer RADs. A regressão logística multivariada
examinou a inﬂuência de variáveis individuais na presença de RADs.
As RADs no hospital foram identiﬁcadas em 135 pacientes (26%).
A área abaixo da curva ROC foi 0,62 (95% CI: 0,57–0,68). As variáveis
que aumentaram o risco de RAD incluem falência renal (OR: 1,81,
95% CI: 1,12–2,92), crescente número de medicações (OR: 1,09, 95%
CI: 1,02–1,17), medicações inapropriadas (OR: 2,40, 95% CI: 1,26–
4,50) e idade igual ou maior que 75 anos (OR: 2,12, 95% CI: 1,23–3,70).
O estudo conclui que o escore de risco GerontoNet ADR classiﬁcou incorretamente 38% dos pacientes como de baixo risco. Medicações inapropriadas e aumento da idade também contribuem
para o risco de RAD.
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vitaminas b12, b6, b9 e homocisteína e sUa
relação com a massa óssea em idosos
Um estudo publicado na Revista Brasileira de
Geriatria e Gerontologia em meados de 2012
avaliou a relação das vitaminas B12, B6, B9 e
homocisteína com a massa óssea em idosos.
Segundo a pesquisa, o aumento do número de idosos em todo o
mundo nos últimos anos tem levado ao estudo das condições que
acometem essa população, entre elas a osteoporose, já que suas consequências afetam tanto a saúde física quanto a psicossocial.
São diversos os fatores que predispõem à osteoporose, entre
os quais a deficiência de vitamina B12, vitamina B9 (folato) e vitamina B6 (piridoxina). A carência dessas vitaminas eleva os níveis de
homocisteína, que age interferindo nas ligações cruzadas do
colágeno, resultando em diminuição da resistência óssea e, consequentemente, na osteoporose e em fraturas ósseas, tanto em
homens quanto em mulheres. O artigo faz uma revisão da literatura
nas bases de dados LILACS e PubMed sobre a relação dos níveis
séricos de vitamina B12, folato, vitamina B6 e homocisteína com a
diminuição da massa óssea em idosos.
O estudo conclui que os elevados níveis séricos de homocisteína
representam fator de risco para a integridade óssea, seja por deﬁciência de vitamina B12, vitamina B6 e folato, seja por mutações
genéticas. Nesse contexto, embora diversos estudos evidenciem a
importância dessas vitaminas para o metabolismo ósseo, estudos em
diferentes grupos populacionais, inclusive brasileiros, se fazem
necessários para a melhor compreensão dessa relação.

deFiciência de vitamina d em mUlheres
saUdáveis e pós-menopaUsa prediz
aUmento de eventos cardiovascUlares
Pesquisadores dinamarqueses
publicaram no European Journal of Endocrinology um estudo
de acompanhamento de 16 anos que investigou a relação entre o nível
de vitamina D em mulheres saudáveis e o desfecho cardiovascular. O
artigo foi publicado em agosto de 2012.
Entre 1990 e 1993, 2.016 mulheres saudáveis, que tinham
acabado de entrar na menopausa, foram incluídas no Estudo Dinamarquês de Prevenção de Osteoporose. Níveis séricos de 25-hidroxivitamina D [25(OH)D] foram medidos no período basal. As participantes foram acompanhadas por 16 anos. O desfecho primário
avaliado foi uma combinação de óbito, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio (IM) e acidente vascular encefálico (AVE). A deficiência de vitamina D foi definida como níveis séricos de 25(OH)D
< 50 nmol/L. O desfecho primário foi ajustado para outros fatores
de risco para eventos cardiovasculares adversos (idade, tabagismo,
pressão arterial, razão cintura-quadril, nível educacional e antecedente familiar de IM).
No período basal, a média etária era de 50 anos, o índice de

massa corpórea (IMC) era igual a 25 kg/m². Mulheres com deficiência de vitamina D (n = 788) tinham mais fatores de risco cardiovascular que mulheres com níveis normais de vitamina D (n = 1225).
Comparadas a mulheres com níveis normais de vitamina D, mulheres com baixos níveis de 25(OH)D tinham maiores índices de
IMC e de triglicérides, níveis significativamente menores de HDLcolesterol e de relação cintura-quadril e menor nível educacional.
A maioria das pacientes com deficiência de vitamina D era tabagista (47% versus 38%). Um desfecho primário foi apresentado por
118 (15%) das pacientes com deficiência de vitamina D e por 125
(10%) das pacientes com níveis normais de vitamina D. A razão de
risco (HR) foi igual a 1,49 (IC95% = 1,16 - 1,92; P = 0,002) em pacientes deficientes em vitamina D, com HR ajustada = 1,32 (IC95%
= 1,02 - 1,71; P = 0,003). No total, 135 mulheres faleceram; destas,
65 (8%) pertenciam ao grupo de pacientes com deficiência de vitamina D e 70 (6%) pertenciam ao grupo de pacientes com níveis
normais de vitamina D (HR não ajustada = 1,44; IC95% = 1,02 2,01; P = 0,04 para deficiência de vitamina D).
Em seu estudo, os pesquisadores concluíram que mulheres
saudáveis com deﬁciência de vitamina D apresentam risco aumentado de desfechos cardiovasculares adversos.

riscos de mortalidade no longo prazo
associados a anemia sUave em idosos:
o bUsselton health stUdY
Até 25% dos idosos nos Estados Unidos e
em outros países ocidentais são anêmicos,
segundo critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS). O objetivo desse estudo, publicado em novembro de 2012 no periódico Age and Ageing, foi examinar as
relações da concentração da hemoglobina com mortalidade
por todas as causas e por causas específicas no longo prazo numa amostra baseada na comunidade de adultos australianos
pesquisados em 1978.
Foi conduzida uma pesquisa comunitária com 2.194 adultos de
40 anos ou mais em Busselton, Austrália, em 1978, com seguimento
de mortalidade até 2001. Modelos de regressão de Cox foram usados
para investigar as relações de hemoglobina como uma medida contínua e anemia, segundo critérios da OMS (mulheres <12 g/dl (7,5
mmol/l); homens <13 g/dl (8,1 mmol/l)), com mortalidade por causas
gerais, problemas cardiovasculares e câncer.
A anemia foi predominantemente suave (>10 g/dl) e normocítica.
Houve um risco aumentado de morte por causas gerais e por câncer
entre homens com baixa hemoglobina. As neoplasias foram observadas principalmente na próstata e em órgãos geniturinários, e num
grau menor no trato gastrointestinal. Não houve risco aumentado
de morte por causas gerais ou câncer em mulheres.
O estudo conclui que a anemia suave e normocítica está associada com a redução de sobrevida em homens de meia-idade e
idosos, nos quais geralmente ocorre com neoplasias da próstata e
gastrointestinal, entre outros, e poderia ser investigada para excluir causas tratáveis.
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Capa

Cuidado: FRÁGIL
Tão importante quanto diagnosticar e tratar a fragilidade é identiﬁcar os idosos pré-frágeis
e atuar para que não evoluam para o ponto extremo da forma de envelhecer
Por Christye Cantero

A

té alguns anos atrás, acreditava-se que a fragilidade era
uma condição geral trazida pelo envelhecimento. Definila era praticamente uma missão impossível. Mas a geriatra
americana Linda P. Fried, graças às suas pesquisas
voltadas ao envelhecimento realizadas na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, veio mudar esse cenário. Linda – que acredita que o estudo sobre envelhecimento, saúde e as mudanças que
acontecem ao longo da vida é fundamental para delinear soluções
para os problemas de saúde pública no século 21 – desenvolveu o
conceito de síndrome de fragilidade, hoje adotado no mundo tudo.
Foi ainda mais longe: criou ferramentas que permitem definir se determinado indivíduo é ou não frágil.
É consenso entre os entrevistados desta reportagem que os
critérios mais utilizados para identificar a fragilidade são os estabelecidos pela médica americana. Essa avaliação leva em conta cinco
parâmetros: fadiga; perda de peso não intencional no ano anterior;
baixa taxa de gasto calórico em exercícios físicos e atividades domésticas; baixa força de preensão manual; e lentidão da marcha. Aqueles
que preenchem três ou mais critérios são considerados frágeis; os que
preenchem apenas um ou dois são os pré-frágeis.
O conceito de fragilidade mudou muito desde a década de
1980. Naquela época, a fragilidade ainda era sinônimo de dependência da pessoa idosa, como a necessidade de ajuda para se
locomover e se alimentar.
“Hoje, existe um conceito fisiopatológico de fragilidade, que seria
a redução de energia e das reservas funcionais dos diversos sistemas
do corpo humano e a redução da integração entre esses sistemas, tornando a pessoa idosa mais vulnerável a agressões externas, como infecções, cirurgias, quedas e eventos adversos”, diz Eduardo Ferriolli,
professor associado do Departamento de Clínica Médica e coordenador
da Divisão de Clínica Médica Geral e Geriatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (FMRP-USP).
Ferriolli destaca que o idoso com fragilidade também é mais
vulnerável a ter perdas funcionais. Isso, no entanto, não significa
que ele as tenha necessariamente. “Um portador de fragilidade
pode ter apenas diminuição da sua força muscular ou da veloci-
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dade de marcha, mas ainda ser totalmente independente para suas
atividades. O inverso é verdade: uma pessoa pode ter perda funcional, por exemplo, por causa de um acidente vascular cerebral,
mas não ser frágil”, esclarece.

Estabelecendo o diagnóstico
O que torna o diagnóstico da fragilidade tão difícil é a ausência de
um exame de sangue ou uma radiografia que estabeleça quem é frágil
ou não. Em vista disso, os pesquisadores da Universidade Johns Hopkins definiram a fragilidade como “uma síndrome de declínio de energia que ocorre em espiral, embasada por um tripé de alterações
relacionadas ao envelhecimento, composto por sarcopenia, desregulação neuroendócrina e disfunção imunológica”.
Clineu de Mello Almada Filho, chefe da disciplina de geriatria e
gerontologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal
de São Paulo (EPM-Unifesp), explica que a síndrome da fragilidade
ocorre: (1) quando há uma desregulação do sistema imunológico, com
alteração nas capacidades de defesa do organismo contra infecções e
tumores e com a produção exacerbada de substâncias pró-inflamatórias; e (2) quando ocorre alteração no eixo hipotálamo-hipófiseadrenal, levando a uma menor produção de hormônios esteroides
sexuais (testosterona, DHEA) e hormônio do crescimento, além de
uma maior produção de cortisol (hormônio do estresse).
Esses fatores, somados à sarcopenia – redução importante da
massa muscular, responsável pela perda de força muscular, que por
sua vez pode acarretar fadiga, exaustão e dificuldade para andar –,
caracterizam um quadro de fragilidade. “Essas condições são permeadas por um estado de desnutrição proteico calórico crônico que impede o organismo de se recuperar”, aponta. “A ruptura desse ciclo
metabólico, em quaisquer desses eixos, desequilibra a situação e leva
a disfunções nos demais eixos, que acarretam alterações metabólicas
que culminam na deterioração das funções orgânicas, levando à fragilidade”, explica Almada Filho.
O geriatra explica que essas alterações formam um ciclo. Os hormônios esteroides sexuais auxiliam na manutenção da massa e da
força muscular, e a queda de sua produção contribui para a sarcopenia. A redução de massa muscular produz uma diminuição na taxa
de atividade metabólica, fazendo com que o indivíduo tenha menos
fome e, consequentemente, se alimente menos. Isso leva à redução
da ingestão proteica e piora a perda muscular, aumentando o risco de
desnutrição.
Já o cortisol, conhecido como o hormônio do estresse, produz um
aumento da liberação dos estoques de glicose para a corrente sanguínea, aumentando o risco de desenvolvimento de diabetes. Ele também aumenta a produção de substâncias pró-inflamatórias, como as
citocinas (interleucina 1, interleucina 6 e fator de necrose tumoral
alfa), que levam a um estado de inflamação crônica. “É como se houvesse uma doença em atividade, e isso também reduz a vontade de
comer e contribui ainda mais para a perda de massa muscular, tor-

“

A nutrição, a atividade física e
a sociabilização interferem de
forma extremamente importante
na maneira de envelhecer. Se
esse tripé não for bem equilibrado,
o idoso poderá caminhar
para a fragilidade.

”

nando esse desequilíbrio um ciclo vicioso”, diz.
Maysa Seabra Cendoroglo, professora adjunta da disciplina de
geriatria e gerontologia da EPM-Unifesp, ressalta que nem todos envelhecem da mesma maneira. Alguns, apesar das mudanças no organismo e das perdas fisiológicas, têm um envelhecimento ativo. Outros,
por questões ambientais, doenças adquiridas e aspectos referentes à
vivência individual, podem vir a ter poucas reservas funcionais.
“A fragilidade é um dos extremos da forma de envelhecer, em que
o indivíduo é suscetível a situações de estresse, com risco de ter complicações, porque a capacidade de se estabilizar é reduzida. Além disso,
ele também está mais suscetível aos efeitos colaterais dos medicamentos. É um perfil que exige ações apropriadas e cuidado adequado,
porque não tolera situações que exijam mais do organismo”, diz. “A fragilidade, quando já instalada nesse quadro mais crítico, é percebida
pelo grau de dependência ou comprometimento do indivíduo.”
O idoso frágil, além de ter mais possibilidade de adoecer, tem mais
riscos de quedas e fraturas, de institucionalizações, hospitalizações e
morte. Por isso, é ele quem mais frequentemente se observa nas
unidades de saúde, o que acaba levando especialistas de outras áreas a
ter uma imagem negativa do envelhecimento. “Quem está no serviço de
saúde tende a ver o idoso sempre como frágil, porque está habituado a
lidar com aquele que está hospitalizado, em condições críticas – o que
é bem diferente do idoso que está na sociedade, ativo”, afirma Maysa.

De olho nos pré-frágeis
Com o envelhecimento da população, a síndrome da fragilidade tem
sido um dos temas mais pesquisados na área, tanto na sua relação
com outras doenças como na forma de preveni-la e tratá-la. No site
clinicaltrials.gov, do US National Institutes of Health, uma pesquisa simples com as palavras “fragilidade” e “envelhecimento” traz 43
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estudos clínicos sendo conduzidos atualmente nos Estados Unidos.
“Além de medicamentos em pesquisa que revertem ou previnem
a perda de massa muscular, há estudos genéticos sobre a propensão à
fragilidade e à sarcopenia, com a possibilidade de detecção precoce
de futuros portadores dessa síndrome, o que possibilitará intervenções
para a sua prevenção. Há ainda estudos sobre alimentos funcionais e
seu papel na prevenção e tratamento da fragilidade, o valor de terapias
como anti-inflamatórios e outros para o manejo da síndrome, e a relação de fragilidade e déficits cognitivos, além de novas pesquisas
sobre a fisiopatologia da fragilidade”, enumera Ferriolli.
Apesar de também haver estudos dirigidos para a possibilidade
de se reverter um quadro de fragilidade, a síndrome, uma vez instalada, não é totalmente revertida. “A síndrome é apenas parcialmente
reversível por meio da quebra do ciclo vicioso que as medidas terapêuticas ocasionam”, comenta Ferriolli.
Por isso, tão importante quanto tratar a síndrome da fragilidade é
evitar que os idosos cheguem a um quadro mais crítico. Rosângela Corrêa Dias, fisioterapeuta e professora do programa de pós-graduação em
ciências da reabilitação da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), afirma que a ideia mais correta que se tem hoje sobre o assunto
é a de que ninguém é frágil, a pessoa se torna frágil. “Isso é muito importante, porque há aqueles que se tornarão frágeis devido a um agravamento do estado de saúde, ou que deixarão de ser pré-frágeis se algumas
medidas forem tomadas e eles superarem aquela situação”, afirma.
Os especialistas enfatizam que a atenção deve ser redobrada para
detectar os idosos vulneráveis e pré-frágeis. “A fragilidade é multifatorial, portanto é difícil conseguir dizer que é reversível. É possível atuar
sobre alguns fatores e ter melhor resultado quando há prevenção – daí
a importância de identificar quem está envelhecendo mal”, explica
Maysa. “Se fizermos ações adequadas no paciente vulnerável, poderemos recuperá-lo e poupar as reservas fisiológicas, permitindo que ele
se mantenha dentro do envelhecimento fisiológico ativo.”
Apesar de os problemas no organismo e de as doenças adquiridas
em função da genética terem uma influência grande na maneira como
se envelhece, as escolhas feitas ao longo da vida é que contribuirão
de forma significativa para que as reservas funcionais sejam consumidas rapidamente ou não.
“Hoje se entende que a genética influi em torno de 30% na sobrevida do indivíduo. Os outros 70% têm relação com estilo de vida”,
ressalta Maysa. Assim, manter bons hábitos alimentares, fazer atividade física para melhorar o equilíbrio e manter a massa muscular,
não fumar e não ingerir bebida alcoólica em excesso podem ajudar a
preservar o organismo. “A nutrição, a atividade física e a sociabilização
interferem de forma extremamente importante na maneira de envelhecer. Se esse tripé não for bem equilibrado, o idoso poderá caminhar
para a fragilidade”, diz.
Maysa ressalta ainda que nem todo idoso será frágil. Segundo ela,
muitos chegarão à idade avançada com reserva funcional suficiente,
que possibilitará um envelhecimento ativo, graças a questões genéticas e a um estilo de vida apropriado.

Tratamento multifatorial
Um dos principais obstáculos para lidar com a fragilidade é seu
caráter multifatorial. A diversidade de causas significa que não há um
tratamento único para essa síndrome. É preciso avaliar cada paciente,
entender como ela se manifesta nele e tratar cada condição relacionada à fragilidade.
Segundo Almada Filho, de maneira geral é indicado reverter a
desnutrição proteico-calórica, melhorar a massa e a função muscular do idoso, por meio de exercícios físicos de reabilitação. Para
aumentar a atividade metabólica, em alguns casos poderão ser
utilizados hormônios, embora ele enfatize a ausência de resultados
positivos com a administração hormonal isolada. “Tem-se estudado
alternativas para reduzir o processo inflamatório crônico que
acompanha esse quadro, mas ainda não há opções terapêuticas
estabelecidas”, comenta.
Ferriolli, da FMRP-USP, acrescenta que também é necessário
tratar doenças crônicas e, em casos selecionados, realizar a suplementação, por exemplo, de hormônios como a testosterona (em homens
com níveis muito baixos desse hormônio, com fragilidade e sem contraindicações) e, eventualmente, de vitaminas (D e B12). “Alguns tratamentos propostos não se mostraram eficazes, como a suplementação
de hormônio de crescimento. Vários outros ainda se encontram em
pesquisa”, diz.
Ele comenta também que a alimentação adequada fornece calorias, proteínas e micronutrientes em quantidades necessárias para
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“

Se ﬁzermos ações adequadas no
paciente vulnerável, poderemos
recuperá-lo e poupar as reservas
ﬁsiológicas, permitindo que ele se
mantenha dentro do envelhecimento
ﬁsiológico ativo.

”

corrigir deficiências. Para isso, muitas vezes recomenda-se a suplementação alimentar. “Isso promove melhoria metabólica. Além disso,
a atividade física contrapõe o processo de sarcopenia, reduz a inflamação e a desregulação endócrina e melhora quadros de depressão,
anorexia e alterações do sono”, revela.
O trabalho de uma equipe multiprofissional – que inclui fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, assistente
social – também ajuda no tratamento do paciente frágil. “Muitas vezes
essa equipe contribuirá de maneira mais significativa do que apenas o
médico. O que importa não é a remissão da doença, mas o controle e o
ganho de qualidade de vida que o indivíduo pode obter”, diz Maysa.
A geriatra ressalta que o tratamento deve ser individualizado e
que devem ser tratadas as causas de cada condição, não apenas seus
sintomas. “Como é complexo identificar e atuar diretamente no indivíduo fragilizado, o mais recomendável para um melhor resultado é
haver o trabalho conjunto entre o geriatra ou gerontólogo e especialistas de outras áreas”, comenta.

a importância da atividade física na reabilitação
A atividade física é de extrema importância tanto para a recuperação
de pacientes frágeis como para evitar que os pré-frágeis cruzem essa
linha, porque permite modificar o quadro de sarcopenia, um dos três
componentes da fragilidade. Segundo a fisioterapeuta Rosângela, da
UFMG, recomenda-se que pacientes em reabilitação dividam os
exercícios em quatro grupos – alongamento (para melhorar a flexibilidade), aeróbicos (para melhorar a parte cardiovascular e a resistência muscular), funcionais (que imitam as atividades do dia a dia) e
com carga (peso). “A recomendação geral é fazer exercícios todos os
dias por meia hora, variando os quatro grupos. Pode ser caminhada,
pilates, hidroginástica. Se optar por se exercitar três vezes por semana,
o tempo dedicado deverá ser de uma hora”, explica.
Os resultados, segundo ela, são eficazes. Aqueles que apresentam

fragilidade obtêm melhoras significativas entre 12 e 24 semanas de
reabilitação. “O exercício é a terapêutica mais adequada para tratar
esses pacientes. Ele ajuda na força – o paciente irá se levantar com
mais rapidez, por exemplo. Há idosos mais lentos que melhoram
muito com atividade física”, diz. “Mas os outros cuidados, como controlar as doenças crônicas e visitar o médico periodicamente, não
podem ser deixados de lado.”
Além dos exercícios físicos, a fisioterapeuta lembra que há hormônios que podem ser repostos para melhorar a musculatura, além
de suplementos nutricionais. “Há também a vitamina D, que tem importante papel na função muscular”, aponta.

Estudo brasileiro
No início deste ano será lançado o livro Qualidade de Vida e Fragilidade na Velhice, uma coletânea de textos de pesquisa resultantes do
estudo Fibra (Fragilidade em Idosos Brasileiros), dedicado a identificar condições de fragilidade em relação a variáveis sociodemográficas, de saúde, cognição, funcionalidade e psicossociais em idosos
comunitários com 65 anos ou mais. Participaram 3.478 idosos de sete
localidades brasileiras, Belém (PA), Parnaíba (PI), Campina Grande
(PB), Poços de Caldas (MG), Ivoti (RS), Campinas (SP) e Ermelino
Matarazzo (subdistrito de São Paulo).
A pesquisa foi coordenada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e contou com a parceria da Secretaria de Estado de
Saúde Pública do Pará (PA), da Universidade Federal do Piauí (PI), da
Universidade Federal de Campina Grande, da Universidade Estadual
da Paraíba (PB), da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
(MG), da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade
de São Paulo (EACH-USP) e da Fundação Feevale, em Novo Hamburgo (RS). Esse conjunto de instituições faz parte da Rede Fibra, financiada pelo Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq).
Segundo Anita Liberalesso Neri, psicóloga e professora titular do
Departamento de Psicologia Educacional da Unicamp e do programa
de pós-graduação em gerontologia da Faculdade de Ciências Médicas
da mesma universidade, a pesquisa apontou uma taxa de 9% de
idosos frágeis, segundo os cinco critérios estabelecidos pelo grupo
liderado pela geriatra americana Linda Fried.
Aqueles que pontuaram em três ou mais desses critérios foram classificados como frágeis. Dos 91% restantes, cerca da metade
foi considerada pré-frágil, por ter pontuado para um ou dois critérios.
Os que não pontuaram em nenhum item foram classificados como
não frágeis. “Esse dado é parecido com dados internacionais relativos
a idosos independentes recrutados na comunidade. Pesquisas feitas
em asilos e hospitais têm taxas muito mais altas exatamente porque
nesses locais os idosos apresentam mais doenças crônicas e mais incapacidade funcional”, diz a pesquisadora.
O levantamento revelou ainda que, independentemente do
nível socioeconômico dos idosos e do desenvolvimento das
cidades, não foram observadas diferenças quanto aos percentuais
de idosos que pontuaram para baixa força de preensão e lentidão
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“

O que precisamos fazer é
individualizar o cuidado dos idosos,
não apenas por quem eles são,
mas também com base em
sua força ou fragilidade.

”

da marcha, provavelmente porque esses critérios sejam mais ligados à fisiologia do envelhecimento do que os demais.
A professora ressalta que o estudo traz dados interessantes para os
serviços de saúde. Os idosos frágeis, por exemplo, têm maior número
de doenças, apresentam mais desnutrição e obesidade, têm mais risco
de sofrer de problemas de memória e de déficit cognitivo. “Isso é mais
forte ainda quando se olha para as cidades mais pobres envolvidas no
estudo, como Parnaíba e Campina Grande, e para os segmentos mais
empobrecidos de Belém e Ermelino Matarazzo”, diz. Outro dado importante foi a forte associação entre analfabetismo, fragilidade e déficit
cognitivo. “Essas relações não decorrem apenas das condições da vida
atual dos idosos, mas de déficits e prejuízos acumulados desde a infância e que, na velhice, são de difícil recuperação”, afirma.
Segundo o estudo, os entrevistados de menor poder aquisitivo e
com baixo nível de escolaridade tendem a enxergar a saúde de
maneira mais negativa. “Quem teve uma vida mais difícil, de mais
privação, e tem baixa escolaridade não valoriza a informação nem a

"a melhor abordagem ainda é a prevenção"
A geriatra norte-americana Stephanie Studenski é uma das principais autoridades em
fragilidade no mundo. Professora de medicina e diretora de pesquisa da Divisão de
Medicina Geriátrica da Universidade de
Pittsburgh, ela esteve em São Paulo para o
Simpósio Internacional de Geriatria e Gerontologia, promovido em setembro pela Escola Paulista de Medicina – Universidade
Federal de São Paulo. Conﬁra a seguir alguns
trechos da entrevista concedida à Aptare.
Como identiﬁcar a fragilidade?

Muitos médicos dizem que reconhecem a fragilidade quando se deparam com ela. Embora não haja um único teste de sangue ou raio X
que diga quem é frágil ou não, existe um fator que pode ajudar a
identificá-la: é a facilidade com que o idoso apresenta complicações.
Os idosos frágeis são aqueles que têm complicações depois da cirurgia, que tomam uma medicação que todos tomam mas desmaiam ou
ficam confusos. São pacientes muito vulneráveis e delicados, intolerantes a estresse.
Além dessa maior probabilidade de apresentar complicações, existem
alguns marcadores que indicam quem pode ser frágil. A peculiaridade
da síndrome da fragilidade é que ela é identificada por marcadores
multissistêmicos, porque é a melhor forma de avaliar como vai o organismo: olhar para o todo ao invés de cada órgão separadamente.

Todo idoso será frágil eventualmente?

O que sabemos é que a proporção da população frágil aumenta segundo a idade. Quase ninguém aos 50 anos é frágil. Aos 90, quase
metade dos idosos é frágil. O que é importante lembrar é que em cada
um desses grupos há pessoas frágeis e não frágeis. O que precisamos
fazer é individualizar o cuidado dos idosos, não apenas por quem eles
são, mas também com base em sua força ou fragilidade. Sua habilidade de tolerar o que a medicina moderna oferece em termos de tratamento, cirurgia e medicação é um marcador poderoso.
por que algumas pessoas com 90 anos são vigorosas e outras são
frágeis?

Não se sabe ao certo, mas há algumas hipóteses. Parte disso é genético,
parte é estilo de vida. Mas parte tem muito a ver com atitude. Alguns
idosos ainda estão claramente interessados na vida e esse entusiasmo
ajuda no vigor. Perdi a conta das vezes em que vi alguém que havia perdido o interesse na vida. Esses pacientes definham.
Além disso, há muitos estudos no nível molecular e celular que tentam entender o que acontece no envelhecimento que torna as pessoas
frágeis. Alguns são estudos muito promissores, que tentam entender
como as células mudam conforme envelhecemos. Uma das grandes
áreas está estudando as mitocôndrias, a forma como elas mudam com
a idade e como a nutrição e as medicações podem proteger ou alterar
essa mudança. Portanto, uma das esperanças é que um dia consigamos adiar ou estabilizar a progressão da fragilidade.
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adesão ao tratamento. Muitos têm preconceito de ir ao médico, o que
tende a afetar negativamente as possibilidades de recuperação e de
manutenção da saúde”, aponta Anita.
Segundo a psicóloga, é preciso criar linhas de cuidados permanentes para evitar o aumento no número de idosos frágeis, evitandose assim o ônus tanto para as famílias quanto para os sistemas de
saúde. “O estudo chama a atenção para o que a sociedade deve fazer
daqui para a frente, não só para cuidar dos idosos que já apresentam
fragilidade, incapacidade, comorbidades e déficit cognitivo, mas também, e principalmente, para cuidar daqueles que apresentam os
primeiros sinais de declínio nesses domínios”, explica. “Se quisermos
trabalhar eficazmente na prevenção, teremos de lutar para que os
serviços de saúde ofereçam informações sobre autocuidado, medicação e oportunidades precoces de reabilitação.”
Anita ressalta que, apesar de a taxa de idosos frágeis apontada no
estudo ser parecida com a de outros países, no Brasil há o agravante
da falta de atendimento básico em saúde de boa qualidade para toda

a que sinais os médicos devem estar atentos diante de um paciente idoso?

O item mais importante é observar se a nutrição está estável. Não
me refiro à pessoa de 70 anos que quer perder cinco quilos para ficar
mais saudável, mas àquela que chega na consulta dez quilos mais
magra que no ano anterior mas perdeu esse peso sem qualquer intenção. É um sinal muito claro de que algo não vai bem.
Há outros sinais. Esses pacientes vão ficando mais lentos: andam
mais lentamente, não saem tanto de casa, deixam de ser ativos em
suas comunidades, estão cansados o tempo todo. Já em casos extremos, o idoso é obviamente frágil: está numa cadeira de rodas e
muito magro, sem comer, com a memória ruim.
O desafio está no paciente que parece estar bem e não tem reclamações. Mas, ao considerar a possibilidade de uma cirurgia para melhorar os joelhos desse idoso, você se pega com medo de alguma
complicação no pós-operatório. Esses questionamentos podem ajudar a diferenciar quem é forte de fato e tolera bem a cirurgia daquele
que parece estar bem mas pode ter fatores pré-frágeis escondidos,
que podem se traduzir num pós-operatório complicado.
Há literatura recente que mostra alguns testes que podem nos ajudar a achar quais sistemas de órgãos estão mudando, embora ainda
não tão severamente que o paciente tenha a doença. Por exemplo:
pelo teste de fluxo pulmonar é possível identificar que o fluxo de
ar está reduzido, mas a pessoa ainda não foi diagnosticada com enfisema. Um outro exemplo: tomografias que identificam sinais de
dificuldades circulatórias no cérebro, mas a pessoa não tem demên-

a população. “As taxas são parecidas, o que significa que provavelmente a fragilidade tenha forte ligação com os aspectos fisiológicos
do envelhecimento normativo. O problema é que a fragilidade se associa a outros fatores ligados ao curso de vida e ao estilo de vida,
gerando um ciclo vicioso de prejuízos difícil de ser rompido. As estatísticas dos países desenvolvidos são mais baixas em doenças crônicas, a saúde bucal é melhor e o nível educacional dos idosos é muito
melhor”, exemplifica.
“Um dos objetivos do estudo Fibra é identificar formas eficazes e
ao mesmo tempo econômicas de avaliação geriátrica que possam ser
utilizadas pela rede de atenção básica e pelos clínicos da rede privada
de saúde para detectar precocemente sintomas indicativos de necessidades de tratamento. Outro propósito foi oferecer indicadores de
fragilidade em relação a condições sociodemográficas e de saúde, cognição, atividade, funcionalidade, sociabilidade e bem-estar subjetivo,
úteis aos serviços de saúde, quando tiverem que tomar decisões sobre
políticas e práticas orientadas à população idosa”, finaliza.

cia nem teve um derrame. São marcadores precoces que podem
anunciar complicações.
Qual a abordagem terapêutica para a fragilidade?

A fragilidade não é uma condição que você diagnostica, dá um comprimido e melhora. Não há consenso quanto à possibilidade de reverter ou curar a fragilidade. Portanto, se uma pessoa é realmente
frágil, fraca, doente, numa cadeira de rodas, sem comer, é muito difícil fazê-la melhorar. A melhor abordagem ainda é a prevenção.
O que procuramos fazer é evitar tornar os idosos frágeis ainda mais
frágeis com o cuidado médico. Sabemos que idosos são mais vulneráveis às complicações do cuidado médico – fenômeno conhecido
como iatrogenia –, por isso não queremos tomar medidas desnecessárias. Assim, uma das vantagens de se obter indicadores precoces é que isso nos permite ser mais cuidadosos e conscienciosos
quanto ao cuidado médico que proporcionamos: mais cuidado com
a dosagem dos medicamentos, mais planejamento antes da cirurgia
etc. O alvo de encontrar fragilidade subclínica não aparente é fazer
de tudo para manter a pessoa longe de complicações.
Como os médicos e os familiares do paciente podem trabalhar
juntos para prevenir a fragilidade?

O principal a se fazer é, de maneira respeitosa, garantir que o médico
saiba das mudanças que vêm ocorrendo com o ente querido. A mãe não
quer mais sair, está deixando mais comida no prato, não participa mais
das atividades da comunidade. Essas alterações, que muitas vezes não
são notadas pelos médicos, podem ser sinais de que algo está errado.
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Manejo da dor em afecções articulares

3

TAke home messAge
• A dor articular é muito prevalente no idoso e pode impactar negativamente sua
capacidade funcional e sua qualidade de vida.
• Os impactos negativos podem ser minimizados mediante terapêutica adequada.
• O manejo terapêutico deve sempre levar em conta as peculiaridades do paciente.

Introdução
A dor na população idosa tem impacto signiﬁcativo em sua capacidade funcional e qualidade de vida. Por causa disso, deve ser reconhecida como extremamente relevante, o que justiﬁca sua abordagem
nessa população.
Nesse contexto, a dor articular assume especial importância,
dadas a sua grande prevalência e a incapacidade associada nos indivíduos idosos. Inúmeras são as doenças sistêmicas que podem cursar
com acometimento articular, especialmente em idosos: doenças
metabólicas (diabetes mellitus, hipotireoidismo etc.), neoplásicas
(mieloma múltiplo, síndromes mielodisplásicas etc.), infecciosas (artrite séptica, tuberculose, HIV) e outras, como doença de Parkinson e
imobilismo. Entretanto, são as doenças reumatológicas as mais comumente associadas a desordens osteoarticulares e associadas frequentemente a dor crônica, deformidades e incapacidade funcional.
Entre as doenças osteoarticulares mais prevalentes no idoso, que

também são causas frequentes de alteração no equilíbrio, estão as
doenças microcristalinas (gota, condrocalcinose), a artrite reumatoide
e a osteoartrite, sendo esta última a maior representante na categoria.

osteoartrite
A osteoatrite (ou osteoartrose) é considerada a doença articular
mais frequente na população idosa. É mais comum no sexo feminino
e pode afetar todas as articulações corpóreas, com destaque para joelhos, mãos e vértebras. A condição recebe denominações distintas de
acordo com o local de acometimento, como coxartrose para acometimento de quadril e gonartrose para acometimento de joelho.
A dor é a principal manifestação clínica nessa patologia, seguida
por rigidez matinal (sempre inferior a 30 minutos) e edema articular.
A dor não apresenta correlação com os achados radiográﬁcos e é caracterizada como mecânica, isto é, surge com a movimentação e sobrecarga articular e melhora com repouso.
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Tratamento
Manejo não farmacológico
O tratamento não farmacológico da osteoartrite tem como objetivos:
melhorar a dor, permitindo a redução dos analgésicos e, consequentemente, diminuindo os efeitos adversos dessas medicações, e a melhora
do controle individual sobre a dor; maximizar a independência e a autonomia dos indivíduos acometidos; promover o bem-estar emocional
e a capacidade adaptativa; manter as atividades diárias e/ou ocupacionais; e oferecer apoio e orientação aos familiares e cuidadores.
As medidas não farmacológicas compreendem principalmente:
1. intervenções educativas;
2. terapias físicas domiciliares (compressas frias e quentes);
3. acupuntura;
4. ﬁsioterapia (terapia manual, reabilitação funcional, eletroterapia, ultrassom e atividade física programada, entre outros);
5. terapia ocupacional;
6. bengala /estabilizador articular (órteses);
7. intervenção de autogerenciamento na dor (AGD).
Manejo farmacológico
O tratamento farmacológico na osteoartrite consiste no uso de medicações por via tópica, oral ou intra-articular, seja isoladamente ou
em conjunto, de acordo com o acometimento.
A farmacocinética e a farmacodinâmica das drogas empregadas
devem ser bastante valorizadas nos idosos, já que tais pacientes apresentam não só menor reserva ﬁsiológica dos órgãos e sistemas como
também alterações em metabolização dos fármacos, que podem
predispor a maior risco de eventos adversos, principalmente na
presença de polifarmácia (risco aumentado de interações medicamentosas nos idosos).
Valoriza-se muito hoje a terapia multimodal na dor – associações
de várias substâncias analgésicas com ações diferentes, sinérgicas e
aditivas, e doses individuais menores –, que proporciona melhor
analgesia e menores efeitos colaterais.
A utilização de analgésicos deve seguir uma escada de três degraus, segundo recomendação da Organização Mundial da Saúde
(OMS) (Figura 1). Em 1983, a OMS desenvolveu um modelo em degraus para o tratamento da dor oncológica conforme a sua intensidade. De acordo com a intensidade da dor, a terapêutica deve ser
iniciada no degrau correspondente com doses adequadas. A partir da
década de 1990, essa mesma sistemática foi estendida para o tratamento da dor na síndrome de imunodeﬁciência adquirida e vem
sendo empregada cada vez mais em outras patologias.
- Primeiro degrau: recomendado para dores leves. Envolve analgésicos simples e anti-inﬂamatórios.
- Segundo degrau: recomendado para dores moderadas. Envolve
analgésicos opioides fracos.
- Terceiro degrau: recomendado para dores fortes. Envolve opioides fortes.
- Quarto degrau: recomendado nas dores refratárias. Envolve
principalmente intervenções, como bloqueios e procedimentos neuroablativos, entre outros.

Dor
moderada
Dor leve

Dor
intensa

degrau 1

Analgésico
AINe

degrau 4

degrau 3

degrau 2

opioides
fracos
+
Analgésicos
AINe

Dor refratária a
farmacoterapia

opioides
fortes
+
Analgésicos
AINe

Procedimentos intervencionistas
+
opioides
fortes
+
analgésicos
AINe

drogas adjuvantes

Figura 1 As drogas coadjuvantes devem ser acrescentadas já no
primeiro degrau, antes de qualquer “ascensão” na escada

1. Analgésicos simples (ou não opioides; anti-inflamatórios ou não):
possuem efeito teto, ou seja, acima de determinada dose, não possuem maior efeito analgésico. Podem ser usados nos três degraus da
escada, em esquema de associação com outras drogas.
Entre eles, o acetominofeno (paracetamol) continua como droga
de primeira linha no tratamento farmacológico da dor na osteoartrose
do idoso, sendo utilizado em dores leves a moderadas.
Já os analgésicos anti-inﬂamatórios, devido à maior incidência
de efeitos deletérios (lesão no trato digestivo e no rim, retenção hídrica, discrasia sanguínea, anormalidades neurológicas e outros), especialmente nos idosos, têm pouca aplicabilidade clínica no controle
da dor nesses pacientes, sendo reservados para cursos rápidos de
tratamento em quadros agudos. Alguns anti-inﬂamatórios tópicos,
como o diclofenaco e a nimesulida, podem ser utilizados devido aos
menores efeitos colaterais sistêmicos e à manutenção de alta concentração nos tecidos-alvo.
Já os anti-inﬂamatórios hormonais, no caso do uso intra-articular
de corticoides, devem ser recomendados somente quando não há
melhora com os demais anti-inﬂamatórios e principalmente em caso
de acometimento articular único. A triancinolona é o corticoide mais
utilizado, pois tem maior meia-vida, proporcionando alívio dos sintomas por até 24 semanas.
2. Analgésicos opioides: existe atualmente no mercado uma grande
variedade de analgésicos opioides, com diversas vias de administração. São utilizados para dores de maior intensidade que não respondem satisfatoriamente às medidas farmacológicas anteriormente
descritas. São classiﬁcados em fracos e fortes.
Entre os opioides fracos mais comumente utilizados no tratamento da osteoartrose destacam-se a codeína e o tramadol.
A codeína possui 1/10 da ação analgésica da morﬁna, é admi-
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nistrada apenas por via oral e tem forte ação obstipante. A partir de
360 mg/dia não há mais vantagem, sendo indicada substituição por
um opioide forte.
O tramadol tem sido o mais utilizado porque, além de sua ação
analgésica mediada por receptores opioides, apresenta também ação
analgésica mediada pela inibição da recaptação de serotonina (ação
moduladora no SNC). Esse fármaco também tem sido empregado na
dor neuropática. Ele apresenta como potencial efeito colateral a redução do limiar convulsivo e é mais nauseante e menos obstipante
que a codeína.
Os opioides fortes devem ser utilizados nos casos de dores intensas,
quando não se obtém analgesia com os opioides fracos. Os mais seguros
utilizados em idosos são morﬁna, metadona, oxicodona e fentanil.
3. Drogas sintomáticas de ação lenta na osteoartrite: são drogas que
têm início de ação em 4 a 6 semanas e cujo efeito perdura após a suspensão de seu uso.
A. Antimaláricos (difosfato de cloroquina e hidroxicloroquina): seu
mecanismo de ação concentra-se na estabilização da membrana lisossomal e na inibição da formação de IL-1 pelos macrófagos e bloqueio
da fosfolipase. Atuam com maior eﬁcácia em mãos e em doses que
variam de 125 a 250 mg de difosfato de cloroquina e de 200 a 400 mg
de hidroxicloroquina.
B. Sulfatos de glucosamina e/ou condroitina: a glucosamina, a
condroitina e os dois em combinação têm sido os nutracêuticos
mais extensivamente estudados. A glucosamina participa da síntese de glicosaminaglicana (GAG), proteoglicana e hialuronato da
cartilagem articular. Entretanto, seu mecanismo exato de ação
ainda não é conhecido. O sulfato de condroitina é uma GAG encontrada em vários tecidos humanos. Alguns estudos mostraram,
além da estimulação direta da cartilagem, a ação da inibição da
IL-1 e metaloproteases. A glucosamina e a condroitina podem ser
utilizadas em conjunto ou isoladamente, mas evidências de trabalhos mais recentes indicam que o primeiro modo parece ser mais
eficaz no combate à dor. As doses preconizadas são: 1.500 mg de
glucosamina e 1.200 mg de condroitina. São consideradas mais
atuantes em OA de joelho.
C. Diacereína: é uma droga do grupo das antraquinonas com atividade analgésica, antipirética e anti-inﬂamatória. Seu principal mecanismo de ação consiste na inibição da IL-1. A dosagem recomendada
é de 100 mg por dia — iniciando-se em idosos com 50 mg ao dia com
aumento progressivo até a dose-alvo. Seu efeito colateral mais proeminente é a diarreia, que pode ser minimizada com a redução da dose
diária. Tem boa eﬁcácia na osteoartrose do quadril.
D. Insaponiﬁcáveis de abacate e soja: nutracêuticos inibidores da
IL-1, IL-6 e IL-8 e metaloproteases e estimuladores de condrócito in
vitro. São utilizados na dose de 300 mg ao dia.
E. Harpagosídeo: seu princípio ativo é o extrato seco da planta
africana Harpagophytum procumbens. Apresenta atividade inﬂa-

matória em estudos clínicos através da inibição da síntese de leucotrieno e lipoxigenase. A dose usual é de 400 mg três vezes ao dia.
F. Ácido hialurônico: está indicado para uso intra-articular, principalmente no tratamento da osteoartrite de joelho.
G. Colchicina: pouca evidência de eﬁcácia.
H. Hidrolisados de colágenos: também nutracêuticos que já
mostraram melhora signiﬁcativa na dor e nos índices funcionais para
vários subgrupos de pacientes com osteoartrite. Esses achados, no entanto, não foram convincentes nos subgrupos tratados.
4. Drogas modificadoras da doença osteoartrítica: são drogas que
potencialmente podem prevenir, retardar ou ainda reverter lesões
cartilaginosas. Certas drogas acima descritas como sintomáticas
lentas são também consideradas modificadoras na osteoartrite, apesar de controvérsias. Com a glucosamina e a condroitina já foram
demonstradas diminuições na perda de largura de espaço articular
em alguns estudos.
Nesta classe de drogas conﬁgura também a doxiciclina, um antibiótico do grupo das tetraciclinas que atua quelando o cálcio e o
zinco necessários para a atividade das metaloproteases e inibindo a
secreção das pró-enzimas pelo condrócito, limitando assim a redução
do espaço articular.
Mais recentemente, o ranelato de estrôncio tem sido proposto
como droga modiﬁcadora. É uma droga utilizada no tratamento da
osteoporose e agora com a proposta de mais uma indicação (2 g/dia).
5. Drogas na dor crônica: são principalmente fármacos adjuvantes,
cujo efeito primário não consiste em analgesia mas que, em conjunção com o uso de medicações analgésicas, melhoram o efeito analgésico. São usadas com o objetivo de aumentar a eﬁcácia analgésica
dos opioides, prevenir e tratar sintomas concomitantes que exacerbam a dor e colaborar com o manejo da dor neuropática. Podem ser
usadas em todos os degraus da escada analgésica da OMS.
Os principais fármacos incluídos nesta categoria são: antidepressivos, anticonvulsivantes, neurolépticos, bloqueadores dos canais do
receptor NMDA e relaxantes musculares.
Também a lidocaína e a capsaicina, por via tópica devido às altas
concentrações alcançadas nos tecidos-alvo, podem ser utilizadas.
A lidocaína bloqueia o início e a condução do estímulo nervoso
por diminuição da permeabilidade das membranas dos neurônios
aos íons sódio, estabiliza a membrana e inibe a despolarização, resultando na interrupção do potencial de ação propagado e subsequente
bloqueio de condução. Normalmente é utilizada na forma de gel na
concentração de 2% a 5%.
Já a capsaicina é um neuropeptídeo natural, derivado de plantas,
que produz uma efetiva analgesia seletiva por afetar a síntese, o armazenamento, o transporte e a liberação da substância P, principal
mensageiro químico dos impulsos de dor periférica para o sistema
nervoso central. Age localmente, com tempo de ação de 4 a 5 horas.
É utilizada também na forma de gel em concentrações de 0,025% a
0,75% e deve ser aplicada diretamente sobre os locais dolorosos, mas
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orientando-se sobre seu maior efeito colateral, no início da sua utilização, que é “queimor” local.
Manejo cirúrgico
O tratamento cirúrgico é utilizado em casos refratários e nos quais o
comprometimento articular acarreta maiores prejuízos funcionais ao
paciente. As artroplastias e as artrodeses, além das osteotomias, são

as técnicas mais empregadas (Figura 2).

Artrite reumatoide
A artrite reumatoide (AR) é uma doença inﬂamatória de etiologia desconhecida com alta prevalência em idosos, seja porque a apresentaram na vida adulta e envelheceram com ela ou foram acometidos
pela doença da sua forma de apresentação tardia. Estima-se prevalên-
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Figura 2 Algoritmo do tratamento clínico da osteoartrite
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cia de aproximadamente 2% dos idosos.
A dor é sintoma proeminente e diferencia-se da osteoartrose por
ser mais persistente e signiﬁcativa, frequentemente à noite, estando
pouco relacionada à atividade física. A ﬁsiopatologia da AR consiste
na estimulação de macrófagos, monócitos e ﬁbroblastos com a liberação de citocinas, como o fazem as interleucinas (IL) 1, 6 e 10 e fator
de necrose tumoral alfa. A membrana sinovial, então envolvida pelo
processo inﬂamatório, sofre hiperplasia, hipertroﬁa e neoangiogênese, com inﬁltração celular e ﬁbrose tecidual, formando o chamado
pannus, que invade e destrói a cartilagem articular e o osso subcondral, gerando dor.
Além disso, a dor também pode ser ocasionada por compressão
de nervos periféricos em áreas de sinovite. Dessa forma, o controle
de dor na AR passa também por medidas de controle da atividade da
doença, com objetivo de diminuir o processo inﬂamatório.

Tratamento
Manejo não farmacológico
O tratamento não farmacológico consiste na educação do paciente
quanto à doença e às suas diversas manifestações, uso de órteses para
descanso articular, além de ﬁsioterapia e acupuntura, tal como descrito acima na osteoartrite.
Manejo farmacológico
O tratamento farmacológico concentra-se preferencialmente em drogas de uso oral. Consiste no uso de analgésicos, anti-inﬂamatórios
não hormonais (AINHs), corticoides e drogas modiﬁcadoras da
doença AR (DMARDs). Essas últimas devem ser utilizadas precocemente na evolução da doença, pois são capazes de diminuir os níveis
de proteínas de fase aguda, modiﬁcando o componente inﬂamatório
e a destruição de tecidos, evitando ou retardando a instalação das deformidades articulares.
Os analgésicos e AINHs atuam diminuindo a dor por alteração
do processo inﬂamatório tal qual na OA, seguindo as mesmas recomendações supracitadas. Os corticoides sistêmicos devem ser usados em menores doses possíveis a ﬁm de diminuir a inﬂamação.
As DMARDs mais comumente utilizadas são antimaláricos (difosfato de cloroquina e hidroxicloroquina), sulfasalazina, metotrexato, leﬂunomide e agentes biológicos (inﬂiximabe, etanercept,
adalimumabe). Outros fármacos como azatioprina, D-peniclamina,
ciclosporina, sais de ouro e minociclina também estão disponíveis
para o tratamento, podendo ser utilizados isoladamente ou em associação, dependendo da resposta do paciente.
Os antimaláricos já tiveram o seu mecanismo de ação exposto na
osteoartrite. São contraindicados em indivíduos com alterações retinianas ou de campo visual.
O metotrexato é considerado o fármaco padrão na terapêutica da
AR. Devido ao seu efeito imunossupressor, atua sobre a hiperproliferação dos linfócitos, bloqueando a progressão das lesões da AR.
Seus principais efeitos adversos nessas doses são estomatite, hepatotoxicidade e mielotoxicidade. Deve ser administrado concomitantemente ao ácido fólico na dosagem de 7,5 mg a 25 mg/semana, com
monitorizações periódicas de hemograma e hepatograma.
O leflunomide é um imunomodulador que atua suprimindo a

inflamação em função da inibição da diidroorotato desidrogenase,
uma enzima responsável pela síntese de novas pirimidinas dos ribonucleotídeos. É a primeira DMARD desenhada e aprovada para
o tratamento da AR. Os efeitos colaterais são geralmente moderados
e incluem diarreia, erupções cutâneas, alopecia reversível e elevação
das enzimas hepáticas. Pode ser usado de forma isolada ou associado ao metotrexato.
A sulfasalazina é considerada um agente secundário no tratamento da artrite reumatoide severa ou progressiva que não responda
a analgésicos ou anti-inﬂamatórios. Mostrou-se melhor que placebo
em quadros álgicos.
Os agentes biológicos são drogas recentes com poucos estudos
para utilização em idosos. São anticorpos monoclonais que podem
agir tanto sobre o fator de necrose tumoral quanto sobre a IL-1, impedindo a atuação dessas citocinas. É reservada para casos refratários
ao tratamento farmacológico usual.

Doenças microcristalinas
As principais representantes desta classe são a gota e a condrocalcinose.

gota
A gota é uma doença inﬂamatória caracterizada por hiperuricemia
de longa duração e deposição de cristais de monourato de sódio nas
articulações e tecidos. Afeta essencialmente homens adultos entre a
quinta e a sexta década, mas a prevalência tende a aumentar com a
idade, atingindo um número maior de mulheres, especialmente após
a menopausa. É considerada a artrite mais prevalente em homens.
No idoso, apresenta quadro clínico relativamente diverso do presente no adulto, com apresentação poliarticular e envolvimento de
articulações de membros superiores, evolução clínica mais indolente,
acometimento de articulações previamente atingidas por osteoartrite
e associação com efeitos colaterais de medicamentos como diuréticos tiazídicos e ácido acetilsalicílico.
A dor pode ocorrer durante os surtos de exacerbação da doença
(crise gotosa) (Figura 3) ou de modo insidioso, nas articulações
acometidas cronicamente, especialmente as articulações das mãos. A
presença dos cristais intra-articulares desencadeia inﬂamação local
e, assim, dor, que na crise aguda costuma ser súbita e de forte intensidade. As dores mais leves e moderadas são comuns em quadros de
acometimento crônico.
O tratamento instituído para controle da dor envolve medidas
farmacológicas e não farmacológicas. As não farmacológicas são
semelhantes às usadas no manejo da OA. Medicamentos usualmente

Figura 3 Podagra (Fonte: http://adoratual.wordpress.com/
2009/10/08/reumatismo-e-dor)
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utilizados para manejo dos quadros álgicos são AINH, corticoides e
colchicina. Mantém-se a indicação de não utilizar úricos durante
crises gotosas por piorar o quadro álgico, sendo indicados após cessação das crises para proﬁlaxia através da diminuição dos níveis de
ácido úrico séricos.
Os AINHs são classiﬁcados como drogas de primeira escolha em
adultos para controle álgico. Porém, devem ser evitados em idosos,
em virtude dos seus efeitos colaterais e da associação com maior
morbimortalidade nesses pacientes. No caso de utilização, deve-se
ter preferência por cursos rápidos e associação de protetores gástricos
nos casos do AINHs não seletivos.
Já os corticoides podem ser utilizados por via oral ou intra-articular (nos casos monoarticulares com dor refratária, após ter sido
afastada possibilidade de infecção). Os corticoides por via oral, especialmente a prednisona, têm tido excelente resposta em quadros poliarticulares. Seu uso é recomendado também em cursos rápidos de
até dez dias e seu mecanismo de ação consiste na diminuição do
processo inﬂamatório local.
A colchicina tem excelentes resultados no controle da dor durante
a crise gotosa. Seu uso em idosos, no entanto, é limitado em virtude
dos efeitos colaterais, especialmente sintomas gastrointestinais,
mesmo em baixas doses. Ela age bloqueando a geração de IL-1 induzida pelos cristais, também reduz a mobilidade e a adesão dos
leucócitos polimorfonucleares, inibindo em parte o processo responsável pelo quadro inﬂamatório.
Quando indicada, deve ser usada na dose de 0,5 mg a cada hora
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até o controle da dor ou até que o paciente apresente vômitos ou diarreia. É contraindicada em pacientes com insuﬁciência renal grave
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Condrocalcinose
A condrocalcinose, anteriormente denominada pseudogota, não tem
ﬁsiopatologia bem elucidada e relaciona-se ao depósito de cristais
de pirofosfato de cálcio nas articulações e tecidos, levando a quadros
inﬂamatórios locais. Pode apresentar-se de modo semelhante a gota,
artrite reumatoide ou osteoartrite. Em geral, manifesta-se por artralgia e edema. A dor costuma ser semelhante à ocorrida nos quadros
gotosos e desencadeada pelo mesmo fenômeno inﬂamatório local.
Assim, o tratamento para melhora da dor na condrocalcinose se
assemelha ao utilizado na gota, com as mesmas medidas farmacológicas e não farmacológicas, incluindo a indicação do descanso da articulação acometida.

Considerações ﬁnais
A dor articular é muito prevalente no idoso e pode impactar muito
negativamente sua capacidade funcional e sua qualidade de vida. Tais
impactos negativos podem ser minimizados nos indivíduos acometidos se uma abordagem terapêutica adequada for adotada.
Aqui, tentamos resumir as melhores abordagens terapêuticas dos
quadros dolorosos articulares mais frequentes na prática geriátrica.
Enfatizamos que o manejo terapêutico nas dores em idosos deverá
sempre levar em conta as peculiaridades desses indivíduos.
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Prurido no idoso

3

Take home message
• Pele seca é pele desprotegida, sem eficiência na sua função de barreira, e é pele que coça.
• O prurido frequentemente acarreta importante impacto na qualidade de vida do idoso,
prejudicando seu sono, sua estabilidade emocional e suas relações.
• Nunca se deve subestimar o prurido crônico no idoso, pois pode representar uma doença
sistêmica subjacente a ser diagnosticada e tratada.

Introdução

F

oi o médico alemão Samuel Hafenreﬀer (1587-1660) que introduziu, em 1660, a deﬁnição de prurido como sendo uma
“sensação desagradável” que provoca o desejo de coçar. Desde
então, o prurido tem sido amplamente reconhecido com essa
deﬁnição e descrito como o mais comum sintoma na dermatologia.
Embora frequente, há pouquíssimos estudos sobre sua incidência
e limitado número sobre sua prevalência, sendo que a maioria trata
de prurido crônico (com duração maior que seis semanas).
A prevalência do prurido aumenta com a idade. Um estudo analisou a distribuição das dermatoses em 4.099 pacientes geriátricos e
o prurido foi queixa dermatológica em 11,5% deles. Nos pacientes
maiores de 85 anos a prevalência foi ainda maior, chegando aos 20%.
São vários os fatores que fazem com que os idosos sejam mais
suscetíveis ao prurido. O mais importante deles são as alterações que
ocorrem na pele com o envelhecimento, tornando-a mais seca e incapaz de funcionar como barreira cutânea, função primordial na proteção contra agressores exógenos e ambientais.
A polifarmácia, as doenças sistêmicas e o déﬁcit na mobilidade e
na cognição também são fatores que contribuem para maior predisposição de prurido nessa faixa etária.

alterações ﬁsiopatológicas da pele do idoso
Como qualquer outro órgão, a pele sofre alterações com o passar do
tempo. Essas modiﬁcações acontecem de forma variável em todas as
suas estruturas, levando ao fenótipo envelhecido.
Não há dúvida de que conhecer as alterações fisiopatológicas

que ocorrem na pele com o passar dos anos ajuda a compreender
melhor, diagnosticar e tratar de forma mais eficiente o prurido no
idoso (Tabela 1).
Com o envelhecimento, a pele se torna mais ﬁna e frágil por
diminuição da espessura da epiderme e derme, com modiﬁcação considerável na quantidade e qualidade das ﬁbras colágenas e elásticas.
Essas alterações são mais pronunciadas nas áreas expostas cronicamente à radiação ultravioleta solar, quadro conhecido como fotoenvelhecimento (Figura 1).
A circulação cutânea também diminui com o envelhecimento.
Esse fator, aliado à menor espessura da pele, faz com que substâncias
nela aplicadas tenham maior penetração, maior absorção e menor
depuração. Tal fato deve ser levado em conta na utilização de medicamentos de uso tópico, particularmente corticoides, pois favorece os
efeitos colaterais inerentes ao seu uso continuado.
O achatamento da junção dermoepidérmica e a menor síntese do
colágeno provocam menor aderência dermoepidérmica, facilitando
a ocorrência de verdadeiras rasgaduras cutâneas (skin tears) ao mínimo trauma, quadro extremamente prevalente nos pacientes maiores
de 70 anos. Com o turnover epidérmico responsável pela renovação
celular diminuído, a capacidade de reparação e cicatrização da pele
envelhecida traumatizada se torna signiﬁcativamente menor.
A pele seca no idoso é resultado principalmente da diminuição
da camada bilamelar lipídica do estrato córneo e da diminuição da
função das glândulas sebáceas e sudoríparas. Além disso, alterações
hormonais, doenças sistêmicas, uso de múltiplas drogas e hábitos inadequados contribuem para a perda hídrica e menor quantidade de
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água na pele, tornando-a ainda mais seca e predisposta ao prurido.
Essa conjunção de fatores contribui para que a pele não exerça
sua função de barreira de forma eﬁciente, favorecendo o surgimento
de infecções e de prurido por aumentar a exposição das terminações
nervosas dérmicas a estímulos exógenos.
Portanto, pele seca é pele desprotegida e é pele que coça (Figura 2).
Em muitos idosos, o prurido não é apenas um problema ocasional.
Não é raro se apresentar como uma doença crônica com efeitos debilitantes, que prejudica o sono, a estabilidade emocional e tem reﬂexo signiﬁcante na qualidade de vida. Portanto, nunca devemos subestimá-lo.

Causas de prurido no idoso

Figura 1 a - Envelhecimento extrínseco ou fotoenvelhecimento
b - Envelhecimento intrínseco

O prurido pode ser consequência de alterações cutâneas próprias
do envelhecimento ou ser causado por doenças cutâneas, sistêmicas e por drogas.
São várias as doenças dermatológicas que podem causar prurido
no idoso e, normalmente, o quadro dermatológico faz o diagnóstico.
A Tabela 2 lista as principais dermatoses que podem causar prurido
no idoso.
O prurido também pode estar associado a uma doença sistêmica

Tabela 1 Alterações ﬁsiopatológicas da pele no envelhecimento
Diminuição da espessura da epiderme e derme
Retiﬁcação dos cones epiteliais, achatamento
da junção dermoepidérmica
Diminuição do turnover
epidérmico
Alteração da percepção sensorial da pele

Pele mais ﬁna e frágil
ao mínimo trauma

Cicatrização e reparação
mais lenta da pele
Predisposição a traumas
e acidentes

Diminuição de lipídeos e água
no estrato córneo
Diminuição da atividade das
glândulas sebáceas

Predisposição à pele seca
XEROSE

Diminuição da atividade das
glândulas sudoríparas

Termorregulação alterada
Alteração na imunidade da pele

Alteração na capacidade
de síntese de vitamina D

Menor capacidade de
suportar climas extremos
Predisposição a infecção cutânea,
doenças autoimunes e câncer de pele

Função de barreira
ineﬁcaz
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e preceder por anos o diagnóstico da doença de base. Estudos demonstram que um em cada cinco pacientes que comparecem à consulta com prurido crônico generalizado, sem causa dermatológica
diagnosticada, pode ter como causa uma doença sistêmica subjacente.
Doenças endocrinológicas, hematológicas, metabólicas, infecciosas,
neurológicas, psiquiátricas e neoplásicas podem causar prurido, tanto
localizado como generalizado. As principais estão listadas na Tabela 3.
Tabela 3 Doenças sistêmicas que podem causar prurido
Anemia
Deﬁciência de ferro
Perda rápida de peso
Hemocromatose
Gamopatias
Mieloma múltiplo
Linfomas
Leucemias
Mielodisplasia
Policitemia vera
HIV
Hepatite B e C
Colestase
Insuﬁciência renal crônica
Síndrome carcinoide

Sindrome de Sjögren
Tumores malignos sólidos
Doenças psiquiátricas
Drogas
Endocrinopatias

- Hipotireoidismo
- Hipertireoidismo
- Diabetes mellitus
- Hiperparatireoidismo

Doenças neurológicas
- Esclerose múltipla,

abscesso cerebral, AVC
- Neurite pós-herpética, notalgia
parestésica, prurido braquirradial,
radiculopatias, neuropatias

Classiﬁcação do prurido

Figura 2 a - Xerose ( pele seca)
b - Eczema xerótico por uso inapropriado de tópicos

Tabela 2 Doenças dermatológicas que podem causar prurido
Xerose
Eczema xerótico
Eczema de estase
Eczema numular
Eritrodermia
Escabiose
Picada de insetos
Líquen simples crônico
Dermatite de contato
Dermatite atópica
Dermatite seborreica
Foliculites
Queimadura solar
Urticária

Reação à droga
Micoses
Líquen plano
Pediculose
Doença de Grover
Penﬁgóide bolhoso
Psoríase
Disidrose
Dermatite herpetiforme
Mastocitose
Parapsoríase
Linfoma cutâneo
Amiloidose cutânea

De acordo com o International Forum for the Study of Itch (IFSI), o
prurido é considerado crônico quando persiste por mais de seis semanas. A classiﬁcação mais aceita do prurido leva em consideração
sua etiologia e características clínicas, e visa facilitar o diagnóstico,
servindo de guia na busca da melhor terapêutica.
Segundo o IFSI o prurido é classiﬁcado como:
1. Dermatológico: quando o estímulo se origina a partir de pruritógenos na pele. Ex: xerose, escabiose, dermatite atópica, psoríase,
micose (Figura 3).
2. Sistêmico: quando o prurido está associado a doenças sistêmicas. Ex: prurido urêmico, prurido associado a câncer (Figura 4).
3. Neurológico: quando está associado a doenças do SNC ou SNP.
Ex: notalgia parestésica causada por alteração da coluna torácica
(Figura 5).
4. Somatoforme: quando fatores psiquiátricos ou psicossomáticos exercem um papel importante na iniciação, intensidade ou persistência do prurido (Figura 6).
5. Misto: quando existe associação de várias causas. Este tipo de
prurido é comum no idoso.
6. Prurido de origem indeterminada: quando nenhuma causa
foi encontrada.
O termo prurido senil, considerado no passado um diagnóstico
de exclusão, isto é, quando nenhuma causa dermatológica ou
sistêmica era encontrada, deve ser evitado. Esses casos devem ser
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Figura 3 Dermatoﬁtose – Tinea corporis
causando prurido

Figura 4 Prurido associado
a câncer gástrico

Figura 5 Notalgia parestésica – área pruriginosa
interescapular com hipercromia

A Tabela 4 resume essas três classiﬁcações de forma mais
didática.

avaliação do prurido no idoso

Figura 6a e 6B Prurido intenso com escoriações
associado a transtorno psiquiátrico

classiﬁcados como prurido de origem indeterminada, para que a
busca da causa etiológica continue.
Não é raro o idoso portador de prurido crônico resistente a tratamento ﬁcar sem diagnóstico por longo período e, após anos, apresentar quadro compatível com penﬁgoide bolhoso, micose fungoide ou
mesmo ter um diagnóstico de neoplasia maligna subjacente. Nesses
casos, somente o tratamento da doença de base alivia o prurido.
Vale lembrar que o prurido relacionado a linfoma e policitemia
vera pode preceder o diagnóstico de base em até cinco anos.
Com base nas características clínicas, o prurido se classiﬁca em:
1. Prurido com lesão cutânea primária, característica de alguma
doença dermatológica. Ex: pele seca, escabiose.
2. Prurido com pele sã, sem lesões cutâneas.
3. Prurido com lesão cutânea secundária a coçadura.

Sem dúvida, uma anamnese detalhada e um exame físico cuidadoso
são determinantes para uma avaliação individualizada do prurido.
Conhecer algumas de suas características pode facilitar o diagnóstico
e, consequentemente, o tratamento.
Quando estamos diante de um idoso com queixa de prurido, é importante avaliar onde o prurido começou, e se foi de forma localizada
ou generalizada desde o início. Muitas vezes o prurido se inicia de
forma localizada e, por autossensibilização, uso inadequado de tópicos
ou a própria coçadura, acaba se tornando generalizado.
Outro aspecto importante é saber se o prurido é agudo ou crônico,
contínuo ou intermitente e se seu aparecimento ocorreu abruptamente.
O prurido de início abrupto está frequentemente associado a farmacodermia, infestação, micose ou dermatite de contato, sendo mais
rara a etiologia sistêmica. O prurido agudo e abrupto, apesar de alarmante, é mais fácil de ser resolvido por maior facilidade de se encontrar o fator causal.
É no prurido crônico, modalidade frequente no idoso, que o desaﬁo diagnóstico e terapêutico é maior. Vale lembrar que o prurido
crônico generalizado, sem lesões cutâneas ou com lesões escoriadas
pela coçadura, está mais associado à origem sistêmica.
A avaliação do prurido deve abranger também fatores que pioram
ou melhoram e se há variações sazonais ou piora noturna.
É comum na escabiose, no prurido colestático e no urêmico haver
uma exacerbação noturna, o que não ocorre no prurido de origem
psicogênica, que raramente atrapalha o sono. Já o prurido causado
por pele seca, muito comum no idoso, é mais prevalente nos meses
de inverno e em épocas de baixa umidade do ar.
É importante também avaliar outros sintomas que podem acompanhar o prurido, como febre, sudorese noturna, emagrecimento, dor,
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Xerose ou dermatose
especíﬁca

Tabela 4 Classiﬁcação do prurido
Endocrinológica
Metabólica
Infecciosa
Hematológica
Reumatológica
Neoplásica
Drogas

Com lesão cutânea primária

Sem lesão cutânea

Anamnese detalhada
Exame físico completo
Exames laboratoriais

Doenças do SNC ou SNP
Doenças psiquiátricas
Ilusão de parasitose

Com lesão cutânea secundária
a coçadura
Misto
Origem
indeterminada

depressão, alterações neurológicas ou sensação de parasitas.
O prurido generalizado associado a febre, fadiga e sudorese noturna pode ser sintoma de linfoma e deve ser investigado. Já o prurido
associado à policitemia vera tem como característica principal a ocorrência em caráter de pinicação e geralmente após o banho – denominado prurido aquagênico, ele pode preceder o diagnóstico hematológico por vários anos e estar associado a mielodisplasia, leucemias,
linfomas, hepatite C e hemocromatose.
O prurido associado à colestase caracteriza-se por piorar muito à
noite e ser restrito ou mais intenso na região palmoplantar.
Devido à polifarmácia e ao envelhecimento dos outros órgãos, é
imperioso fazer um minucioso interrogatório sobre os diferentes
aparelhos e sobre o uso de medicamentos atuais e pregressos, que
devem abranger drogas prescritas, não prescritas, ﬁtoterápicos, infundidas, drogas ilícitas e transfusão de sangue.
Clinicamente, a reação cutânea adversa à droga pode revelar
lesões cutâneas morbiliformes, bolhosas, urticariformes, purpúricas,
mas não é raro ocorrer apenas prurido sem nenhuma lesão de pele.
O prurido induzido por droga pode ser agudo (< 6 semanas de
duração) ou crônico (por semanas ou meses). Pode começar imediatamente ao uso da droga ou após semanas do início do tratamento.
Ele pode ser localizado ou generalizado, podendo desaparecer após
a retirada da droga ou permanecer por longo período (semanas,
meses e até anos), mesmo após a interrupção da droga causadora.
Teoricamente, qualquer droga pode causar prurido generalizado
sem lesão cutânea, porém as mais frequentes estão listadas na Tabela 5.
A abordagem do paciente com prurido também deve avaliar
doenças e cirurgias pregressas, alergias, dieta, abuso de álcool, viagens, contato com animais, ocupação oﬁcial e extraoﬁcial, hobbies e
antecedentes familiares.
Por ﬁm, durante a anamnese é importante avaliar as condições

emocionais e psicológicas do paciente, sua relação com familiares e
cuidadores, pois tais dados podem contribuir para o diagnóstico e o
sucesso terapêutico, além de estreitar a relação médico-paciente.

exame físico do paciente com prurido
A avaliação da pele deve compreender seu grau de secura e a presença
ou não de lesões cutâneas.
Se houver lesão de pele, é preciso avaliar se ela é primária, própria
de alguma doença dermatológica, ou secundária a coçadura, como
escoriações, liqueniﬁcação, hipo ou hiperpigmentação residual.
Na ausência de lesões cutâneas ou quando as lesões são secundárias
ao ato de coçar, ou ainda quando o prurido persiste mesmo após
hidratação adequada, é importante afastar uma possível causa sistêmica.
O exame físico deve ser completo e incluir avaliação das mucosas,
unhas, cabelos, linfonodos, tireoide e visceromegalias. É importante
lembrar que a presença de lesões cutâneas não exclui a possibilidade
de causa sistêmica associada, e a ausência de lesão não signiﬁca automaticamente causa sistêmica.
Vale ressaltar a importância de acompanhar o paciente com
prurido por longo período, mesmo que haja períodos de acalmia, pois
o prurido pode preceder o diagnóstico da doença causadora em vários
anos. Exames subsidiários laboratoriais podem ajudar na investigação e devem ser direcionados à suspeita clínica.

Conduta terapêutica
O tratamento do prurido tem como alvo sua causa subjacente.
É evidente que, nos casos de doença primária tipo escabiose, o tratamento especíﬁco deve ser instituído, e, em casos de suspeita de farmacodermia ou dermatite de contato, os alérgenos devem ser afastados.
Quando a origem é sistêmica, o alívio do prurido ocorre quando
a doença subjacente é tratada.
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Como a xerose é extremamente prevalente no idoso, o primeiro
passo é hidratar adequadamente a pele, independentemente da etiologia do prurido. Mais do que simplesmente prescrever um
hidratante, é importante orientar o paciente, seus familiares e o
cuidador da importância da hidratação cutânea, seus benefícios e o
risco de não fazê-la – lembrando sempre que o objetivo maior é
restaurar a função de barreira da epiderme, cobrir fendas, promover
ﬁlme protetor e aumentar o conteúdo de água no estrato córneo.
Um hidratante efetivo deve conter substâncias oclusivas, umectantes e emolientes. Os oclusivos retardam a evaporação da água, formando ﬁlme hidrofóbico na superfície da pele. Os umectantes atraem
água da derme para a camada externa da pele ou podem atrair água
do meio ambiente se a umidade estiver alta. Os emolientes
preenchem as fendas entre as células da epiderme e estrato córneo e
dão textura agradável ao creme.
Existe uma lista enorme de hidratantes eﬁcientes no mercado, com
boa espalhabilidade e que não deixam a pele oleosa, fator importante
para a aderência ao tratamento. O ideal é que ele seja o menos perfumado possível. Vale lembrar que óleo de banho não hidrata a pele
de maneira satisfatória, pois apenas evita evaporação da água.
Também é importante orientar o paciente a abolir banhos demorados, com água muito quente, uso excessivo de sabonetes, buchas,
irritantes tópicos e roupas sintéticas, para diminuir a estimulação
cutânea e minimizar a xerose.
O uso de sabonete adequado é tão importante quanto o de
hidratantes. Uma nova geração de sabonetes, conhecida como detergentes sintéticos ou syndets (synthetic detergents), apresenta como
componente o ácido esteárico, que atua também como um ingrediente protetor e hidratante. Eles surgiram com a ﬁnalidade de preservar o pH da pele em torno de 5,5 e ser menos adstringente.
Compressas úmidas frias, banhos frios, ambiente não abafado e

roupas leves são comportamentos que podem aliviar o prurido e
devem ser estimulados quando possível, assim como estimular a permanência em ambientes frescos com boa umidade do ar.
É de fundamental importância orientar o paciente a não coçar,
com o objetivo de quebrar o círculo vicioso do “prurido-coçaduraprurido” – pois o sucesso terapêutico muitas vezes depende desse
fator –, além de evitar infecção secundária.
Muitas vezes pode haver áreas de eczema ou liqueniﬁcação,
sendo necessário o uso de corticoides tópicos por período curto, de
preferência os de média potência, com o objetivo de interromper o
círculo vicioso da coçadura.
Os anti-histamínicos bloqueiam os receptores de histamina, o
principal mediador do prurido agudo. Com exceção da urticária e
mastocitose, os anti-histamínicos H1 apresentam pouco efeito no
prurido crônico.
Os anti-histamínicos H1 de primeira geração podem ser benéﬁcos
pelo seu efeito sedante em pruridos com piora noturna, sendo o hidroxizine o mais utilizado. Eles devem ser prescritos com cautela aos idosos
devido às possíveis interações medicamentosas e aos potenciais efeitos
adversos provocados pela sedação e propriedades anticolinérgicas.
Os anti-histamínicos de segunda geração (cetirizina, levocetirizina, loratadina, desloratadina, fexofenadina e rupatadina) são mais
seguros e podem ser prescritos com doses reajustadas em casos de
redução importante da função renal.
O uso de corticoides sistêmicos está mais indicado em casos
severos de urticária e reação aguda a droga e, mesmo nesses casos,
recomenda-se evitar prescrevê-los por mais de duas semanas. Apresentam baixa eﬁcácia e frequentes recorrências em prurido crônico.
A fototerapia com ultravioleta B pode beneﬁciar pacientes com
prurido crônico de difícil controle, lembrando que deve ser evitada
naqueles com predisposição a câncer de pele.

Tabela 5 Drogas que podem induzir prurido crônico sem lesão de pele
Drogas anti-hipertensivas
- Inibidores da enzima conversora da angiotensina (ECA) –
captopril e enalapril
- Antagonistas dos receptores de angiotensina II (sartan)
- Bloqueadores beta-adrenérgicos – carvedilol, metoprolol, pindolol
- Bloqueadores dos canais de cálcio – amlodipina, diltiazen

Drogas psicoativas
- Antidepressivos tricíclicos – amitriptilina
- Inibidores da recaptação da serotonina – citalopram,
paroxetina, sertralina
- Neurolépticos – risperidona, promazine

antiarrítmicos – amiodarone

anticonvulsivantes
- Carbamazepina, fenitoina, fenobarbital, ácido valproico, topiramato

anticoagulantes

expansores de volume plasmáticos – hidroxietilamidos (HES)

hipoglicemiantes – metformina, glimepiride

miscelânea
- Anti-inﬂamatórios
- Diuréticos
- Opioides – codeína
- Anti-tireoideanos
- Alprazolam, lorazepam
- Hormônios sexuais
- Tamoxifeno
- Allopurinol, colchicina
- Imunossupressores
- Ciclosporina, ciclofosfamida, metotrexate

Drogas hipolipêmicas – lovastatina, sinvastatina
antibióticos
- vancomicina, penicilina, amoxacilina, cefalosporina, imipenem,
quinolonas, teicoplanina, sulfametoxazol e trimetoprim
antimaláricos – cloroquina, hidroxicloroquina
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Muitas vezes, as medidas gerais não aliviam o prurido e se torna
necessário empregar drogas sistêmicas moduladoras do sistema
nervoso central ou periférico, com o objetivo de inibir a transmissão
do prurido periférica e centralmente. Porém, antes de optar pelo uso
dessas drogas é importante avaliar suas possíveis interações medicamentosas, efeitos colaterais e sempre entrar em contato com o geriatra, pois todo tratamento, quando multidisciplinar, tem mais
chance de sucesso.
Algumas drogas que podem ser utilizadas compreendem:
A. Drogas que modulam o prurido no sistema nervoso central
- Antidepressivos noradrenérgico e serotoninérgico especíﬁco: mirtazapina, duloxetina.
- Antidepressivos inibidores da recaptação da serotonina: paroxetina, sertralina.
- Agonistas e antagonistas opioides: naltrexona, butorfanol e nalfuraﬁna.
Substâncias usadas em casos de prurido colestático, urêmico e
naqueles de difícil controle: devido a seus frequentes efeitos, devem
ser usados com muita cautela por idosos.
B. Drogas que modulam o prurido no sistema nervoso periférico
- Gabapentina e pregabalina estão indicados principalmente no
prurido neuropático e como opção no prurido urêmico e diabético.
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Doenças da próstata –
do diagnóstico ao tratamento

3

Take home message
• O PSA e o exame digital da próstata continuam sendo as principais modalidades de rastreamento para
o câncer de próstata. A ultrassonografia transretal da próstata está indicada apenas para a realização
de biópsias.
• O tamanho da próstata na hiperplasia prostática benigna não está diretamente relacionado à gravidade
dos sintomas. Pacientes com próstatas <40g podem apresentar sintomas severos, com possibilidade de
evoluir inclusive para insuficiência renal aguda pós-renal.
• A prostatite pode se apresentar de diversas formas, desde a forma aguda e grave, podendo levar à
sepse urinária, até formas crônicas enquadradas no grupo da síndrome da dor pélvica crônica.

Doenças da próstata
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que no período de
1996 a 2020 a população mundial acima de 65 anos apresentará um
incremento em 82%. Com o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população, determinadas doenças se tornarão cada
vez mais comuns no dia a dia da rotina médica, como a hiperplasia
prostática benigna, o câncer de próstata e as prostatites.
Quando essas doenças são identiﬁcadas e tratadas adequadamente,
o paciente apresenta uma grande melhora na sua qualidade de vida,
interferindo menos em suas atividades diárias e recuperando até a
sua autoestima.

Tabela 1

hiperplasia prostática benigna
O aumento prostático, conhecido como hiperplasia prostática benigna (HPB), é uma das principais doenças urológicas. Histologicamente, ela se encontra presente em cerca de 50% dos homens acima
de 65 anos, podendo chegar a 90% dos idosos com idade superior a
80 anos (Tabela 1). Felizmente, apenas um terço desses pacientes
apresentará sintomatologia secundária a essa hiperplasia.
A próstata normal tem um peso aproximado de 20 gramas. Nos
casos de HPB, esse volume pode aumentar várias vezes, alcançando
peso superior a 150 gramas. De acordo com a divisão de McNeal, a

Berry, S. J., Coﬀey, D. S., Walsh, P. C., and Ewing, L. L. The development of
human benign prostatic hyperplasia with age. J Urol, 132: 474, 1984.

próstata pode ser subdividida em quatro principais zonas (Figura 1):
• Zona central: corresponde a cerca de 20% da massa total glandular. Local onde o esperma passa para a uretra.
• Zona periférica: corresponde a cerca de 70% da massa total
glandular. Local onde mais de 80% dos tumores malignos de próstata
estão localizados. Região palpável ao exame do toque retal.
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• Zona de transição: corresponde a cerca de 10% da massa total
glandular. Local onde se desenvolve o aumento benigno ou hiperplasia prostática. Esta zona pode crescer muito, até atingir um volume
proporcional superior a 90% da glândula, nos casos de HPB.
• Zona ou estroma fibromuscular anterior: corresponde a uma
zona não glandular, contendo tecido muscular e ﬁbroso.

Zona de transição
Zona ﬁbromuscular

uretra

Zona central

Vesículas seminais

Figura 1

Zona periférica

McNeal JE. Am J Clin Pathol. 1968

Embora o crescimento prostático resulte de uma complexa interação de várias substâncias e fatores, alguns ainda desconhecidos, a
participação do hormônio masculino é inquestionável, e talvez a informação mais precisa na atualidade seja de que o crescimento
prostático é andrógeno-dependente.
A maioria dos pacientes com HPB procura atendimento médico devido aos sintomas miccionais. O diagnóstico de HPB pode ser feito em
três etapas: história clínica, exame físico e exames complementares. Os
sintomas miccionais relacionados à HPB podem ser divididos em dois
grandes grupos, irritativos e obstrutivos, sendo que a quantidade e a intensidade dos sintomas podem variar bastante em cada paciente.
sintomas obstrutivos

sintomas irritativos

Redução do jato e esforço
miccional
Interrupção do ﬂuxo
Gotejamento terminal
Resíduo pós-miccional
Hesitação

Nictúria
Frequência diurna
Urgência
Urgeincontinência
Disúria

Os sintomas do trato urinário inferior são inespecíﬁcos e ocorrem
em uma grande variedade de patologias, não sendo exclusivos da
hiperplasia prostática. Entre os principais diagnósticos diferenciais
destacam-se infecção urinária, estenose de uretra, hiperatividade e
hipocontratilidade do detrusor, causas neurogênicas, litíase urinária
e tumores vesicais.
Para uma melhor quantiﬁcação e análise do impacto dos sintomas
na qualidade de vida do paciente, foi desenvolvido o Escore Internacional de Sintomas Prostáticos (IPSS, na sigla em inglês; Tabela 2),

que abrange diversas questões relacionadas aos hábitos urinários. De
acordo com esse escore, os sintomas podem ser classiﬁcados como
leves (1 a 7), moderados (8 a 20) e graves (21 a 35). Os pacientes com
sintomas leves ou moderados normalmente apresentam boa resposta
ao tratamento clínico. Já os que apresentam sintomas graves provavelmente necessitarão de uma abordagem cirúrgica em algum momento.
Ao exame físico, observamos alguns detalhes importantes que
podem auxiliar no diagnóstico diferencial, como a presença de anomalias genitais, dermatite amoniacal, secreção uretral e estenose de
meato uretral. Além disso, podemos ainda observar globo vesical
palpável ao exame do abdome. O exame do toque retal é importante,
pois poderemos observar tamanho prostático, consistência e presença
de nódulos, vesículas seminais e parede retal.
Os exames laboratoriais de rotina a serem solicitados são: hemograma, glicose, creatinina, sedimento urinário, cultura de urina e
antígeno prostático especíﬁco (PSA). A dosagem sérica do PSA é fator
prognóstico na evolução clínica da hiperplasia prostática benigna. A
sua dosagem tem indicação em pacientes com expectativa de vida superior a dez anos ou quando o diagnóstico do câncer pode alterar o
manejo dos sintomas. Deve-se ressaltar que, em média, cada grama
de câncer de próstata pode elevar o PSA em até 3ng/mL, ao passo que
cada grama de HPB pode elevar o PSA em até 0,3ng/mL.
O principal exame de imagem para a avaliação da HPB é a ultrassonografia transabdominal. Através desse exame podem-se observar as dimensões prostáticas e a presença de alterações vesicais,
como hipertrofia, divetículos, trabeculações, litíase, além do volume residual pós-miccional. A ultrassonografia de vias urinárias
deve ser solicitada nos casos de hematúria, litíase, infecção urinária
e cirurgia prostática prévia. Na avaliação da HPB, o ultrassom transretal deve ser indicado para guiar biópsias na suspeita de neoplasias, e não rotineiramente.
A avaliação urodinâmica ou estudo ﬂuxo/pressão é o único
método efetivamente capaz de conﬁrmar a presença de obstrução ao
ﬂuxo urinário, principalmente nos pacientes com ﬂuxo livre entre 10
e 15 mL/s. As principais indicações da avaliação urodinâmica completa em pacientes com HPB e sintomas miccionais são: em pacientes
adultos jovens, nos casos não compatíveis com o volume prostático,
em pacientes diabéticos, em pacientes com doenças neurológicas e
nos casos de persistência dos sintomas após tratamento cirúrgico ou
medicamentoso da HPB.
Devido à evolução natural da HPB, principalmente nos pacientes
não tratados, tornou-se relevante conhecer a incidência das complicações. Entre elas, as principais são retenção urinária aguda, insuﬁciência renal aguda e litíase vesical.
O tratamento será personalizado de acordo com o grau dos sintomas, o tamanho prostático e as consequências clínicas da HPB:
- Alfabloqueadores: seu uso se baseia no relaxamento da musculatura lisa presente no colo vesical, na próstata e na uretra prostática.
Podem provocar efeitos colaterais como ejaculação retrógrada, tonteira, hipotensão, astenia e cefaleia. Os mais utilizados são: doxazosina (receptor Alfa 1) – maior chance de hipotensão; e tansulosina
(receptor Alfa 1 A) – menor chance de hipotensão.
- Inibidores da 5 alfa-redutase: seu uso se baseia no bloqueio da
conversão da testosterona em dihidrotestosterona. Promovem a
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Tabela 2 Escore Internacional de Sintomas Prostáticos (IPSS)
mais de metade
das vezes

Nenhuma

menos de 1
vez em 5

No último mês, quantas
vezes ﬁcou com a sensação
de não esvaziar completamente a bexiga?

0

1

2

3

4

5

No último mês, quantas
vezes teve de urinar
novamente menos de 2
horas após ter urinado?

0

1

2

3

4

5

No último mês, quantas
vezes observou que,
ao urinar, parou e
recomeçou várias vezes?

0

1

2

3

4

5

No último mês, quantas
vezes observou que foi
difícil conter a urina?

0

1

2

3

4

5

No último mês, quantas
vezes observou que o jato
urinário estava fraco?

0

1

2

3

4

5

No último mês, quantas
vezes teve de fazer força
para começar a urinar?

0

1

2

3

4

5

Nenhuma

1 vez

0

1

Qualidade de vida
No último mês, quantas
vezes em média teve de se
levantar à noite para urinar?

menos de metade
das vezes

redução do volume prostático, minimizando o risco de retenção urinária aguda e cirurgias relacionadas à HPB. Seu uso deve ser mais
prolongado (mínimo de 6 meses) para se obter o efeito desejado.
Estão indicados principalmente nos casos de próstata maiores que
40 g. Apresentam como principal efeito colateral a redução da libido.
As medicações mais utilizadas são ﬁnasterida (5-alfa redutase tipo 2)
e dutasterida (5-alfa redutase tipos 1 e 2).
O tratamento cirúrgico é reservado para os casos graves de HPB,
principalmente na vigência de retenção urinária aguda, infecção urinária recorrente, hematúria macroscópica recorrente e insuﬁciência
renal obstrutiva (pós-renal). Conﬁguram-se como indicações relativas
a presença de cálculos vesicais, divertículos vesicais, resíduo pós-miccional elevado e escore de sintomas elevado.
A ressecção transuretral da próstata (RTU) é considerada como
padrão ouro no tratamento cirúrgico dos sintomas obstrutivos do
trato urinário inferior causados pela HPB, quando comparada aos
outros métodos. O tratamento cirúrgico pode ser dividido em três
diferentes modalidades: ressecção transuretral da próstata, prostatectomia aberta simples e tratamento minimamente invasivo.
A ressecção transuretral da próstata pode ser feita através de duas

2 vezes
2

metade das
vezes

3 vezes
3

4 vezes
4

Quase sempre

5 vezes
5

modalidades: monopolar e bipolar. Os últimos estudos têm demonstrado uma eﬁcácia semelhante entre os dois procedimentos. Entretanto,
as complicações podem ser inferiores com o bipolar quando comparadas
à RTU monopolar (28,6% versus 15,5%). A RTU bipolar permite um
tempo de ressecção mais longo, sem o risco de hiponatremia e de síndrome metabólica da ressecção uretral monopolar. As indicações para
o uso do Holmium Laser e do Green Laser são as mesmas da RTU de
próstata, porém com a possibilidade de sua utilização em próstatas
maiores, que seriam indicadas para prostatectomias abertas.
A prostatectomia aberta pode ser realizada através de três técnicas: retropúbica, transvesical e perineal. As principais indicações para
seu uso são próstata >80g, presença de patologia vesical concomitante (divertículos, cálculos) e presença de anquilose importante (impedindo a posição de litotomia usada na RTU).
Ultimamente, o número de homens submetidos a RTU de próstata tem se reduzido devido à maior utilização de tratamentos farmacológicos e técnicas cirúrgicas minimamente invasivas, como incisão
transuretral da próstata, high-intensity focused ultrassound (HIFU),
dilatação com balão, hipertermia e termoterapia, eletrovaporização
da próstata e stent intrauretral.
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Câncer de próstata
O câncer de próstata é o tumor sólido não cutâneo de maior incidência
em homens acima de 50 anos de idade, representando mais de 40% dos
tumores que atingem o sexo masculino nessa faixa etária. De acordo
com Gronberg (Lancet, 2003), 513 mil novos casos de câncer de próstata
foram diagnosticados no mundo no ano 2000. O câncer de próstata corresponde a 9,7% dos tumores do homem. Nos países desenvolvidos,
corresponde a 15,3%, e nos países em desenvolvimento a 4,3%.
Atualmente, o câncer de próstata representa mundialmente a
maior causa de mortalidade e morbidade no homem, correspondendo à segunda maior causa de morte nos Estados Unidos. No
Brasil, a situação não se encontra diferente, de acordo com os dados
do Inca 2005 (Tabela 3).

Tabela 3 Tipos de câncer mais incidentes,

estimados em 2005, na população brasileira

próstata ﬁxa. Na presença de uma dessas alterações, o risco de câncer
de próstata é maior que 50%.
O PSA consiste em uma glicoproteína de 34 kD. Ele é produzido
pelas células epiteliais do ducto prostático e em menor escala pelas
glândulas periuretrais, sendo responsável pela liquefação do coágulo
seminal (observamos seu efeito no espermograma – tempo de liquefação). Sua concentração no líquido seminal é de 1.000.000 ng/ml e
apresenta uma meia-vida de 2 a 3 dias. Em níveis de PSA entre 4,1 e
10ng/mL, o câncer foi detectado em cerca de 30% dos casos; em níveis
acima de 10ng/mL, a incidência de neoplasia foi acima de 50%.
Diversos fatores podem estar relacionados a alterações dos níveis
de PSA, não sendo exclusivamente indicativos de neoplasia. Entre os
fatores que podem elevar o PSA são câncer de próstata, hiperplasia
benigna, prostatites, isquemias e infartos prostáticos, manipulação
(biópsia prostática, RTU e cistoscopia). Outros atores podem reduzir
o PSA com o uso de inibidores da 5-alfa redutase e antiandrogênicos.
Algumas estratégias foram estabelecidas com o intuito de incrementar a acurácia do PSA:
- PSA e idade: o PSA tende a aumentar seus valores com o avanço
gradual da idade, isso provavelmente com desenvolvimento da HPB.

idade
40-49
50-59
60-69
70-79

Os principais fatores de risco para câncer de próstata são idade,
etnia, história familiar, fatores ambientais e nutricionais, hormônios
e inﬂamação. Encontra-se bem estabelecido que o câncer de próstata
esteja intimamente relacionado ao envelhecimento do homem. A sua
incidência aumenta progressivamente com a idade – estima-se que
1 a cada 7 homens possuirão câncer de próstata na sétima década de
vida. Os afro-americanos apresentam um risco 60% maior de desenvolver a doença e uma mortalidade duas vezes maior que a população
caucasiana da mesma idade. O diagnóstico de câncer de próstata em
um parente de primeiro grau aumenta o risco em 2,5 vezes em relação
à população geral. Havendo dois parentes de primeiro grau, esse risco
aumenta para 3,5 vezes, e assim sucessivamente.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, o rastreamento
do câncer de próstata deve ser feito a partir dos 45 anos de idade,
sendo indicado em pacientes com expectativa de vida superior a dez
anos. Na presença de algum fator de risco, como história familiar ou
etnia, a idade deve ser reduzida para os 40 anos. Atualmente, o rastreamento é feito através do toque retal e do PSA, sem um excluir o
outro. Através do exame do toque retal, podemos observar tamanho
prostático, presença de nódulos endurecidos, superfície irregular e

Psa (ng/mL)
0,0-2,5
0,0-3,5
0,0-4,5
0,0-6,5

- Velocidade do PSA: incrementos nos valores de PSA acima de
0,75ng/mL/ano podem estar relacionados a neoplasia maligna
prostática.
- Densidade do PSA: a correlação pode ser obtida dividindo o valor
do PSA pelo volume da glândula prostática (cm3). Valores abaixo de
0,15 sugerem benignidade.
- Relação da fração livre/total do PSA: a forma conjugada do PSA à alfa1-antiquimotripsina se eleva devido ao câncer de próstata, reduzindo a
fração. Dessa forma, frações acima de 15% sugerem benignidade.
Na presença de um toque retal suspeito ou de um PSA alterado,
deve-se proceder à biópsia prostática, que é realizada por ultrassonograﬁa transretal e retirada de fragmentos por punção (normalmente
12 fragmentos). O resultado da biópsia conﬁrmará a presença ou não
de neoplasia maligna.
A análise anatomopatológica da biópsia prostática revela o grau de
displasia da doença através do escore de Gleason. O grau de displasia é
classiﬁcado de 1 a 5, sendo este o mais displásico. O escore de Gleason
é composto por um grau primário (mais comum) e um grau secundário
(segundo mais comum). Exemplo: uma biópsia com resultado Gleason
7 (3+4) refere que o grau de displasia mais comum é 3 e o segundo mais
comum é 4. Dessa maneira, os tumores malignos de próstata podem ser
classiﬁcados como bem diferenciados (2 a 6) e indiferenciados (7 a 10).
O estadiamento e o prognóstico do câncer de próstata serão feitos
através do Grau de Gleason da biópsia prostática, envolvimento de es-
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truturas vizinhas e metástases linfonodais (toque retal, TC ou RM) e
metástases à distância (cintilograﬁa óssea). O planejamento terapêutico
será realizado de acordo com seu estadiamento, podendo ser subdividido
em três grupos: tumor localizado (T1-T2, N0, M0), tumor localmente
avançado (T3-T4,N0,M0) e doença metastática (T e N qualquer, M1).
Na presença de tumor localizado, existem cinco possibilidades
de acompanhamento do paciente:
- Vigilância ativa: tratamento proposto nos casos de câncer de próstata em estágios bem iniciais, em que o paciente opta por não fazer
nenhum tratamento curativo até que haja necessidade para tal. Para
esse tipo de tratamento, o paciente deverá ser submetido a reavaliações periódicas, incluindo biópsias prostáticas programadas.
- Apenas acompanhamento: reservado para os pacientes com câncer
de próstata em estágio inicial e com expectativa de vida menor que
dez anos. Não há necessidade de biópsias prostáticas programadas,
necessitando apenas de acompanhamento clínico para uma possível
complicação da evolução natural da doença.
- Prostatectomia radical: atualmente considerado o principal tratamento curativo para o câncer de próstata. A prostatectomia aberta
ainda é considerada como padrão ouro. Entretanto, a videolaparoscopia tem se tornado uma opção cada vez mais presente para esse
tratamento. A cirurgia robótica já se encontra disponível, começando
a ser introduzida no Brasil recentemente.
A cirurgia consiste na retirada da próstata, de vesículas seminais
e linfonodos obturatórios, seguida da anastomose uretrovesical. As
principais complicações pós-operatórias são disfunção erétil, incontinência urinária e estenose da anastomose uretrovesical.
- Radioterapia: esse tratamento normalmente é recomendado para
pacientes que não possuem condições clínicas para a cirurgia ou para
aqueles que não desejam operar.
Atualmente existem duas modalidades. A primeira é a radioterapia
externa conformacional 3D com intensidade modulada (Figura 2),
que consegue focar melhor a dose dos raios na próstata, preservando os
órgãos adjacentes, reduzindo os efeitos adversos e complicações.
Figura 2

A segunda é a braquiterapia, que consiste no implante de sementes radioativas na próstata (Iodo 125 ou Palladium 103) guiadas
por ultrassom. Ela é capaz de emitir uma alta dose de radiação diretamente na próstata, liberando uma quantidade muito menor nos
órgãos vizinhos. Seu uso é restrito para pacientes com estágio bem
inicial e com próstatas menores que 60 g.
De um modo geral, o tratamento radioterápico apresenta as mesmas complicações que o tratamento cirúrgico. Entretanto, existe ainda
a possibilidade de ocorrer a proctite actínica e a cistite actínica, como
consequência da radiação em órgãos vizinhos.
No caso de tumor localmente avançado, a doença já avançou
para tecidos periprostáticos, porém sem evidência de metástases à
distância. A principal modalidade de tratamento consiste em bloqueio hormonal neoadjuvante seguido de radioterapia; radioterapia
seguida de bloqueio hormonal adjuvante; ou apenas bloqueio hormonal. Nesse estágio, a chance de cura é bem inferior aos casos de
tumores localizados.
A doença metastática caracteriza-se pela presença de qualquer
implante secundário. Nos casos de câncer de próstata, o principal
sítio de metástase é ósseo, caracterizando-se pela lesão osteoblástica, principalmente no esqueleto axial. Normalmente esses pacientes apresentam PSA acima de 20ng/mL. O tratamento
apresenta um caráter paliativo, sem chance de cura definitiva. O
principal tratamento consiste na supressão do hormônio masculino. A orquiectomia bilateral e os agonistas do GNRH constituem o tratamento de primeira linha nesses casos. Estrogênios e
antiandrógenos constituem uma opção de tratamento de segunda
linha ou suplementar aos de primeira. Para o tratamento da dor e
perda óssea, pode-se utilizar o ácido zoledrônico (bifosfonato de
melhor ação na doença prostática).
Devemos ressaltar que a terapia de privação androgênica pode
ocasionar complicações que aumentam o risco do desenvolvimento
de condições clínicas de alta morbidade. Doença cardiovascular, dislipidemias, HAS, resistência à insulina e diabetes tipo II, diminuição
da densidade mineral óssea, fraturas e síndrome metabólica podem
comprometer a expectativa de vida. A diminuição da testosterona
pode produzir anemia, resultando em fadiga e impacto na qualidade
de vida. Perda de libido, disfunção erétil, fogachos, ganho de peso, alterações de apetite, ginecomastia e depressão relacionam-se com a
perda da qualidade de vida.
O tratamento do câncer de próstata dispõe de múltiplas modalidades terapêuticas e deve ser personalizado de acordo com o estágio
clínico da doença e a opção do paciente, além de observar o
risco/benefício de cada terapia.

Prostatites

reto
Próstata

Bexiga

As prostatites consistem em um processo inﬂamatório da próstata,
geralmente afetando os homens dos 20 aos 40 anos de idade, com
um segundo pico após os 60 anos. A prostatite crônica acomete de
10% a 14% dos homens. Quase 50% dos homens desenvolverão sintomas de prostatite em algum momento de sua vida.
Devido à sua grande variedade de formas de apresentação, elas
podem ser classiﬁcadas conforme a presença ou não de bactérias,
recorrência e alterações detectadas em exames laboratoriais:
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- Categoria I (prostatite bacteriana aguda): infecção prostática
aguda, caracterizada por dor suprapúbica, perineal, acompanhada de
febre e calafrios e sintomas do trato urinário inferior, como estragúria,
polaciúria, urgência, podendo chegar até a um quadro de retenção
urinária aguda. Ao exame físico, o paciente apresenta normalmente
um toque retal doloroso, devendo ser feito com grande cautela. A massagem prostática e a biópsia da próstata estão contraindicadas nessa
fase aguda devido ao risco de disseminação bacteriana.
As bactérias gram-negativas respondem por aproximadamente
85% dos casos. A Escherichia coli é o agente mais comum, seguido por
Proteus, Pseudomonas e Klebsiella. Nos pacientes mais jovens e sexualmente ativos, deve-se considerar a Neisseria gonorrhoeae e a
Chlamydia trachomatis.
Nos casos mais simples, o tratamento pode ser feito ambulatorialmente com quinolonas ou cefalosporinas de 3a geração por quatro semanas. Nos casos mais graves, com sinais de bacteremia, deve-se optar
pela internação do paciente e iniciar antibioticoterapia venosa. Além
das medicações anteriores, pode-se optar ainda pela associação de
aminoglicosídeo e ampicilina para combater enterococos.
Caso o paciente não apresente melhora clínica após 48 horas de antibioticoterapia de largo espectro, deve-se suspeitar de
abscesso prostático, devendo-se confirmar com exame de imagem,
e então avaliar a necessidade de drenagem de acordo com a localização da coleção.
- Categoria II (prostatite bacteriana crônica): infecção recorrente da próstata, com sintomatologia variável de dor perineal e
sintomas urinários irritativos menos importantes do que na forma
aguda. Caracteriza-se pela presença de sintomas persistentes ou
recorrentes de dor perineal por pelo menos três meses nos últimos

seis meses. Nesta categoria, encontram-se bactérias na urina
pós-massagem prostática. As fluoroquinolonas são os antimicrobianos de escolha. O tempo de tratamento recomendado varia de
4 a 12 semanas.
- Categoria III (prostatite crônica abacteriana ou síndrome da
dor pélvica crônica): ocorre quando não existe a comprovação de
infecção bacteriana. Elas raramente apresentam complicações, e a
resolução espontânea ocorre com certa frequência. Esta categoria
pode ainda ser subdividida em 2 grupos:
1. Categoria IIIA (síndrome dolorosa inflamatória pélvica): neste
caso observa-se a presença de leucócitos no esperma, secreção
prostática após expressão ou na amostra de urina após massagem
prostática.
Apesar da ausência bacteriana nos exames laboratoriais, o tratamento consiste em uso de ﬂuoroquinolonas ou SMX-TMP por quatro
a seis semanas, já que 40% deles se beneﬁciam desse esquema terapêutico. Alfabloqueadores e anti-inﬂamatórios podem ser utilizados em associação.
2. Categoria IIIb (síndrome dolorosa pélvica não inflamatória): este
caso é caracterizado pela ausência de leucócitos no sêmen. Analgésicos, alfabloqueadores, relaxantes musculares e antidepressivos
tricíclicos devem ser utilizados.
- Categoria IV (prostatite inflamatória assintomática): neste tipo
de prostatite, o paciente encontra-se assintomático, não havendo
necessidade de tratamento exceto em pacientes que estejam sendo
investigados por infertilidade ou com PSA elevado. Nesses casos,
observa-se a presença de leucócitos na secreção prostática ou nos
tecidos prostáticos. Antibioticoterapia empírica e anti-inflamatórios
podem ser utilizados.
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ideias e recursos para o paciente e o cuidador :: eM MoviMento

cineMa e reFlexões
O cinema já provou ser
um ótimo provocador de
debates. É o que acontece na sessão averroes,
encontros mensais destinados a proﬁssionais e
estudantes das áreas de
medicina e saúde, cujo
objetivo é, a partir de ﬁl-

mes, reﬂetir, examinar e debater a condição humana, a vida e sua
terminalidade.
A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Cinemateca
Brasileira, o Hospital Premier/Grupo MAIS e OBORÉ, com apoio
da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e do Instituto Paliar.
Os encontros acontecem toda última segunda-feira do mês e a entrada é franca. Os ﬁlmes são seguidos de debates. Já foram exibidos Copacabana, Você Não Conhece Jack, O Piano, entre outros.
Para saber mais: www.paliativo.org.br/noticias/tag/sessao-averroes

brasil idoso
Já em funcionamento, o
site Brasil Idoso é uma
recém-lançada ferramenta
de comunicação interinstitucional, criada pela Universidade
Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) para “promover visibilidade, transparência e comunicação ágil entre os conselhos de direitos da pessoa idosa, bem como de outras instituições governamentais e da sociedade civil organizada”.
Trata-se de uma plataforma que pretende unir todos os
conselhos de idosos do Brasil, disponibilizada via web. A
ideia da criação surgiu da necessidade de compartilhamento
de informações e responsabilidades entre as instituições e
os órgãos envolvidos na questão do idoso. Com o Brasil
Idoso, amplia-se a disseminação de informações relacionadas aos direitos humanos da população idosa brasileira,
bem como a melhoria de condições para articulação entre as
políticas públicas e o exercício do controle social.
Para saber mais: www.brasilidoso.net.br

cFM Proíbe uso de teraPias
horMonais Para retardar
o envelheciMento
O Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou no Diário
Oficial da União a Resolução 1.999/2012, que proíbe o uso
de hormônios com o objetivo de retardar ou prevenir o
processo de envelhecimento.
Segundo o texto, “a falta de evidências científicas de
benefícios e os riscos e malefícios que trazem à saúde não
permitem o uso de terapias hormonais com o objetivo de retardar, modular ou prevenir o processo de envelhecimento”.
A resolução permite a reposição de deficiências hormonais e de outros elementos apenas em casos de necessidade comprovada. Estão proibidos a prescrição dos hormônios conhecidos como “bioidênticos” para o tratamento
antienvelhecimento e o uso de ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), procaína, vitaminas e antioxidantes,
entre outros.

MedicaMentos Mais baratos
O laboratório Pfizer oferece descontos entre 30% e 40% em
nove medicamentos de seu portfólio para quem aderir ao programa Melhor Idade, lançado no final de setembro. Pessoas
acima de 55 anos de qualquer lugar do Brasil podem participar
do programa, que contará com 9,8 mil pontos de venda no país.
O Melhor Idade inclui medicamentos para tratar hipertensão, insuficiência cardíaca, dislipidemia, lesões e queimaduras,
ansiedade, depressão, hiperplasia benigna da próstata e dis-

função erétil. Segundo a Pfizer, o preço original desses medicamentos varia de 16 a 140 reais. Com o desconto de 40% oferecido, esses valores caem para 10 a 84 reais.
Para participar, é necessário fazer o cadastro gratuito no Fale
Pﬁzer (0800 16 7575). Com a chegada do cartão, as compras
podem ser feitas nas farmácias credenciadas.
Para saber mais: www.pﬁzer.com.br
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envelheciMento no século xxi: celebração e desaFio
O Fundo de População das Nações Unidas e a organização internacional HelpAge lançaram no Dia Internacional
do Idoso o relatório “Envelhecimento no Século XXI: Celebração e Desafio”, que traça um perfil do envelhecimento no século 21, destacando conquistas e desafios desse fenômeno.
O novo relatório enfatiza que, embora o envelhecimento das populações seja motivo para comemoração – os
idosos são a faixa etária que mais cresce no mundo –, ele também apresenta desafios enormes, pois requer abordagens completamente novas nas áreas de saúde, aposentadoria, moradia e relações intergeracionais.
Em 2000, pela primeira vez na história, havia mais pessoas com mais de 60 do que crianças com menos de
5 anos. Até 2050, a população de idosos será maior que a população com menos de 15 anos. Em apenas dez anos,
o número de idosos ultrapassará 1 bilhão de pessoas – um aumento de aproximadamente 200 milhões de pessoas em uma década. Hoje,
duas entre três pessoas com 60 anos ou mais estão em países em desenvolvimento. Até 2050, esse número será de quatro em cada cinco.
Para saber mais: unfpa.org/ageingreport

agenda de MedicaMentos eM dia
O laboratório Aché lançou no final de
2012 o aplicativo AlarmPill – um alerta
que pode ser programado para lembrar o
paciente de tomar o medicamento no
horário correto. Desenvolvido pela franquia Respiratória, o app AlarmPill está
disponível para download exclusivo e
gratuito por meio do site Meu 1o Acesso
(www.meuprimeiroacesso.com.br), que
ainda conta com informações sobre condições como asma, rinite
entre outras, além de seus tratamentos.
Inicialmente para o sistema iOS (iPad, iPod e iPhone), o
AlarmPill funciona como uma agenda para a tomada de medicamentos. O app ainda terá gravado um histórico no qual o paciente
pode conferir os horários e dias em que tomou a medicação. Nas
configurações, ele pode escolher o formato e a cor do remédio.
“É um recurso interessante para quem toma mais de um comprimido por dia, já que o paciente pode agendar mais de um
alarme e garantir a adesão correta aos tratamentos”, diz Fábio Fortunato, gerente de produtos da franquia Respiratória, do Aché.

ruth & erica
Com apenas 13 capítulos de cerca de
8 minutos cada um,
a minissérie ruth &
erica mostra, no
YouTube, o drama do
envelhecimento e do
cuidar. Os capítulos
podem ser encontrados no canal WIGS, formado pelas iniciais Where It Gets Interesting (“Onde as coisas ﬁcam interessantes”, em tradução livre).
A diretora Amy Lippman, com quase 50 anos, escreveu uma
série baseada no que ela e muitos de seus amigos estavam
vivenciando: pais que eram independentes e autossuﬁcientes
mas que começavam a exigir mais cuidados e apoio.
Para Amy, produzir um drama para a web lhe deu a liberdade
para tentar recursos que não seriam possíveis em cinema ou
televisão. “É uma oportunidade de contar uma história íntima e
realista sem pirotecnia”, conta.
A repercussão da série começou já nas gravações. Segundo
ela, quase todos que trabalhavam na produção, inclusive a
equipe, se identiﬁcaram, de alguma maneira, com o drama que
estava sendo gravado.

ajuda Para escolher
Duas novas ferramentas – independentes mas complementares – já
estão disponíveis nos EUA para
avaliação de instituições de longa
permanência (ILP).
Atendendo a um antigo pedido, neste ano os Centros de
Serviços de Medicare e Medicaid,
órgãos do governo que avaliam e certiﬁcam as cerca de 15 mil ILPs nos EUA,
publicaram em seu site as avaliações completas das instituições inspecionadas.
Antes, consumidores poderiam obter informações sobre as inspeções
através do nursing home compare, um ranking online do Medicare, mas os
detalhes eram geralmente vagos – era fácil saber por quais deﬁciências a instituição havia sido citada, mas quase impossível saber os problemas que as
causaram. Com a nova ferramenta, é possível ver o relatório completo.
Nessa mesma linha, a ProPublica, organização sem ﬁns lucrativos de jornalismo investigativo, lançou recentemente a nursing home inspect. A ferramenta interativa traz os relatórios de maneira mais organizada e permite
que o usuário compare mais ILPs ao mesmo tempo. Os ﬁltros também são mais
variados e incluem cidade, estado, deﬁciência, nome e palavras-chave.
Para saber mais: http://projects.propublica.org/nursing-homes/
http://www.medicare.gov/NursingHomeCompare/search.aspx?bhcp=1

cuidadores e cuidado
Lançado em outubro, o livro Cuidado e Cuidadoras:
As Várias Faces do Trabalho do Care traz uma análise
sociológica do cuidado nos tempos modernos.
A coletânea reúne textos de especialistas
brasileiros e estrangeiros, que procuram tanto abordar
o debate teórico internacional sobre o care quanto
abrir o leque para uma multiplicidade de enfoques
empíricos. A obra é dividida em quatro partes: Care,
trabalho e emoções; Configurações sociais do care; Care, políticas públicas
e profissionalização; e Care e migrações internacionais.
O livro foi organizado por Helena Hirata e Nadya Araújo Guimarães e
publicado pela Editora Atlas. A questão específica do cuidado do idoso é
abordada na terceira parte, com um artigo de autoria da demógrafa Ana
Amélia Caramano, intitulado “Cuidado de longa duração para a população
idosa: um novo risco social a ser assumido?”.
Para saber mais: www.atlas.com.br
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diferençA

Lar, doce lar
Empresas de home care e serviços públicos de assistência
domiciliar podem contribuir para a qualidade de vida do
paciente idoso Por Sergio Azman

A

expressão home care, em tradução livre, significa cuidados
em casa. Um termo aparentemente simples, mas que no
Brasil dá margem a diversas interpretações. Nos Estados
Unidos, onde a expressão surgiu, home care não é uma atividade essencialmente médica, mas qualquer atividade que se faça em
casa, seja serviço de eletricista, encanador ou cuidados de enfermagem.
Para serviços de saúde em domicílio, existe outro termo: home health
care, ou seja, os cuidados com a saúde em casa.
“Quando começamos a estudar os modelos internacionais para
implantar aqui, em 1994, o que se encontrava na literatura sobre o
assunto era o termo home health care”, explica Ari Bolonhezi, sóciodiretor da Home Doctor, uma das empresas pioneiras no país a oferecer esse tipo de serviço. Para não criar confusão, ele prefere utilizar
duas denominações. Internação domiciliar, para pacientes com
quadro clínico estável que necessitam de diferentes graus de estrutura, profissionais de saúde, materiais e medicamentos; e atendimento domiciliar, menos complexo que a internação, para os casos
em que o paciente precise de administração de medicação injetável,
realização de procedimentos ou necessidade de reabilitação. “Home
care engloba todo o âmbito de atendimento domiciliar. Se você colocar no mesmo nível todo tipo de home care, vai comparar coisas desiguais, serviços muito mais complexos, intensivos no domicílio, com
outros pontuais, mensais ou bimestrais”, diz.

Para estabelecer os requisitos de funcionamento para os serviços
de atenção domiciliar, tanto públicos quanto privados, o Ministério
da Saúde definiu a significação desses termos na RDC-11, de 26 de
janeiro de 2006 (veja definição no quadro). Na prática, no entanto,
ainda não há consenso sobre sua utilização adequada.
A confusão também se dá quando pensamos em outra característica do serviço: se ele é privado ou público. O termo home care foi introduzido no país pela iniciativa privada. Quem usa essa definição
são empresas e operadoras de saúde. No sistema público, o paralelo
é atendimento domiciliar ou assistência domiciliar. “Atenção domiciliar é tudo o que é feito na casa do paciente. No Brasil, home care
pressupõe equipamentos, uma infraestrutura mínima; assistência ou
atendimento domiciliar são programas de âmbito público que atendem o paciente no domicílio. Em outras palavras, home care é privado, assistência domiciliar ou atendimento domiciliar é no âmbito
público”, afirma a assistente social e gerontóloga Naira Dutra Lemos,
coordenadora do Programa de Assistência Domiciliar ao Idoso
(PADI), ligado ao Serviço de Geriatria e Gerontologia da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp).
Segundo Naira, a assistência domiciliar não pressupõe alta complexidade – caso em que o paciente precisa ficar hospitalizado ou encontrar uma instituição de longa permanência (ILP) que aceite os
pacientes de alta complexidade, o que não é comum. “A iniciativa
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privada oferece enfermeiros 24 horas, equipamentos, respirador. Já a
assistência domiciliar tem hora para começar e acabar, não pressupõe
um técnico 24 horas nem atendimento no fim de semana. Se o paciente piorar, sai do programa de assistência domiciliar”, explica. Para
esses casos, existem portarias governamentais que estabelecem a internação domiciliar, como a n.º 2.529/2006, que instituiu a modalidade no âmbito do SUS e estabeleceu novos critérios para ela,
excluindo pacientes em ventilação mecânica e/ou que necessitam de
enfermagem intensiva, além de exigir a existência de um cuidador
que se responsabilize por ele. Apesar de existirem algumas iniciativas
em relação à internação domiciliar no serviço público, ela ainda não
está em pleno funcionamento. “O Ministério diz que existe. Eu nunca
vi”, alfineta Naira.

Programas públicos
Ter um cuidador principal também é uma exigência para a participação do idoso no PADI. Implantado em 1999, a partir da demanda
para o atendimento aos idosos sem condições clínicas e sociais de
comparecer ao atendimento ambulatorial, o PADI é um serviço de assistência domiciliar interdisciplinar que leva em conta todos os aspectos que envolvem a atenção ao paciente em domicílio – o idoso, a
família, o contexto domiciliar, o cuidador e a equipe.
Além da necessidade de ter um cuidador, para participar do PADI
o paciente idoso deve estar num raio de oito quilômetros da Unifesp,
ter dificuldade clínica ou social para ir ao atendimento e não precisar
de equipamentos de monitoramento e sustentação à vida. Ou seja, o

deﬁnição dos termos
Atenção domiciliar: termo genérico que envolve ações de promoção
à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação
desenvolvidas em domicílio.
Assistência domiciliar: conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio.
Cuidador: pessoa com ou sem vínculo familiar capacitada para auxiliar
o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana.
internação domiciliar: conjunto de atividades prestadas no domicílio,
caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com
quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia
especializada.
Serviço de Atenção domiciliar (SAd): instituição pública ou privada
responsável pelo gerenciamento e operacionalização de assistência
e/ou internação domiciliar.

Fonte: RDC/ANVISA Nº11, de 26 de janeiro de 2006

“

A família mudou, não é mais aquele
modelo tradicional. Estamos vivendo
mais, tendo menos ﬁlhos. Os idosos
precisam de cuidados do ponto de
vista das políticas públicas.

”

programa não atende casos de alta complexidade. “Os pacientes
chegam encaminhados pelo ambulatório ou pelo hospital da Unifesp,
além da demanda espontânea da região. Depois de uma primeira entrevista com a assistente social, fazemos um levantamento e agendamos a primeira visita para conhecer o ambiente e fazer a avaliação
clínica do paciente”, explica. Abrangente e multiprofissional, essa
análise geriátrica e gerontológica verifica as principais carências do
paciente para decidir o tratamento. “Pode ser que a coisa mais importante nesse primeiro momento seja a fisioterapia”, esclarece Naira.
Outro programa de assistência domiciliar a idosos, desta vez na
esfera municipal, é o Acompanhante do Idoso (PAI), da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, que oferece o serviço de cuidador a
idosos que não têm pessoas na família para ajudar em atividades básicas. Diferentemente do PADI, que tem como critério a existência de
um cuidador responsável, esse programa inovou exatamente por oferecer o trabalho desse profissional. “O PAI oferece um cuidador para
idosos que possuem algumas limitações na sua vida diária, sem um
alto grau de dependência. Se precisar de atendimento médico ou de
enfermagem, já é necessário outro tipo de serviço”, explica Marília
Berzins, assistente social e coordenadora do curso de formação de
cuidadores do Observatório da Longevidade (veja quadro), que ajudou a planejar e implementar o programa.
Marília acrescenta que, segundo a legislação brasileira, é dever
da família, da comunidade e do Estado pensar nas necessidades do
idoso. No entanto, hoje a sociedade não tem um comprometimento
amplo com a questão da velhice. “O que nós temos é a família
cuidando do jeito que consegue. A família mudou, não é mais aquele
modelo tradicional. Estamos vivendo mais, tendo menos filhos. O Estado até age, mas precisamos avançar. É preciso ofertar profissionais
para suprir as necessidades das pessoas que não têm cuidadores por
absoluta impossibilidade. Isso é política pública”, diz.

Cuidador x enfermeiro
Atualmente, a figura do cuidador é cada vez mais presente quando o
assunto é o idoso. Vale ressaltar, no entanto, que o cuidador de idosos
ainda é uma ocupação, não uma profissão. Para mudar esse quadro,
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está sendo discutido um projeto de lei (284/2011) que regulamenta
a profissão de cuidador de pessoa idosa. “O cuidador precisará ter
mais de 18 anos, ensino fundamental completo e curso de qualificação específico, feito numa instituição de ensino reconhecida pelo
MEC”, explica Eduardo Chvaicer, sócio da Right At Home, empresa
que oferece serviços de cuidadores.
De maneira geral, o cuidador pode acompanhar o idoso e ajudar
nas atividades de sua vida diária. O idoso normalmente precisa de
companhia, auxílio para caminhar e ir ao médico, se alimentar, administrar medicamentos por via oral nos horários corretos e na quantidade adequada, passear, conversar. Muitos precisam de ajuda para
a higiene pessoal, banho, troca de fraldas, e outros precisam de incentivo para voltar a praticar determinadas atividades. “Além disso,
o cuidador também pode auxiliar em tarefas básicas da casa, como
preparar comida, lavar a roupa, trocar a roupa de cama, secar o banheiro após o banho etc. É importante, porém, não confundir o papel
do cuidador com o de empregada doméstica”, afirma Chvaicer.

formação de Cuidadores de idosos
O OLHE – Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento
– é uma ONG com a missão de disseminar conhecimento qualiﬁcado
sobre o envelhecimento e a longevidade humana. Entre suas atividades, a organização oferece o Curso de Formação de Cuidadores
de Idosos, que é parte do Programa Cuidar é Viver.
São cerca de 100 horas/aula com proﬁssionais de diversas áreas
da saúde – médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, nutricionistas, advogados, farmacêuticos, todos dando sua parcela de contribuição para a formação do
cuidador de idosos. “Hoje existem três tipos de cuidadores. O familiar, que tem um vínculo de parentesco com o paciente; o cuidador
proﬁssional ou formal, que é remunerado para desenvolver a função;
e o cuidador voluntário. Nosso curso tem o propósito de formar
cuidadores de idosos proﬁssionais para o mercado de trabalho. Entretanto, quem quiser fazê-lo na condição de familiar também
pode”, explica Marília Berzins, coordenadora do curso.

Atendimento integral na esfera privada
A oferta de serviços privados de atenção domiciliar é vasta. De
cuidadores formais de idosos a internações domiciliares, com equipamentos e acompanhamento 24 horas, o mercado de atenção domiciliar tem opções para todas as necessidades.
Segundo Toshio Chiba, chefe da equipe de cuidados paliativos
do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), o tipo de assistência depende da condição do paciente. Se ele não precisa de
atenção contínua em casa, ou medicação intravenosa, a assistência
domiciliar pode ser feita com visitas regulares da equipe. “Se um paciente está em reabilitação em casa e a família tem grande dificuldade
de levá-lo ao hospital, a equipe de saúde pode fazer visitas regulares
para controlar a pressão, adequar a medicação, colher sangue.” Mas,
se forem necessárias a atenção integral ao paciente e a utilização de
sondas, cateteres e outros equipamentos e procedimentos que exijam
um conhecimento técnico ou tecnologia especializada, é preciso pelo
menos a presença de um técnico de enfermagem.
Luiza Watanabe, fundadora e superintendente da Dal Ben Home
Care, aplica o mesmo raciocínio. “Em nossa organização, os pacientes
em home care são atendidos de acordo com a complexidade, o que
determina as horas de atendimento”, explica. Segundo ela, o grande
diferencial na atenção ao idoso é a individualidade na assistência. “O
cuidado no domicílio torna a assistência muito mais humana, uma
vez que a família acompanha e participa do tratamento. O paciente
permanece afastado dos riscos de infecção hospitalar e os leitos dos
hospitais ficam disponíveis”, diz.
Nesse cenário, a assistência domiciliar se torna uma boa alternativa às ILPs, reduzindo a ocupação de leitos e otimizando recursos financeiros. Cristiano Carvalho, fisiatra da Global Care, acredita que o
serviço traz vantagens tanto para o paciente quanto para o médico
responsável. “Para o paciente, é mais confortável fazer o tratamento
em casa, ao lado da família. Já o médico pode contar com o apoio de

uma equipe multidisciplinar monitorando continuamente”, diz.
Para Carvalho, mais importante do que avaliar os custos na hora
de contratar ou indicar o serviço de home care é pensar na melhor estratégia terapêutica, sabendo claramente quais são os objetivos e as
metas. “O custo do tratamento é proporcional à complexidade da assistência, aos profissionais envolvidos e aos recursos utilizados.
Porém, é menor se comparado ao valor da internação hospitalar”, diz.
Segundo estatísticas do SUS, o tempo de internação de um idoso é
sempre superior ao de uma criança ou adulto jovem e a recuperação é
mais demorada – daí os serviços de home care serem uma opção
atraente. “Quando a pessoa tem 85 anos e fica de cama por três dias,
demora mais dez dias para se recuperar”, afirma Chiba. Para ele, o
médico deve avisar sobre a possibilidade ou intenção de cuidado domiciliar no momento em que começa a atender o paciente nessa situação.
A família às vezes não leva em conta o perigo de infecção hospitalar e,
por insegurança, prefere que o paciente fique mais tempo no hospital.
“O ideal é fazer um planejamento, esclarecer qual é o objetivo da internação e orientar caso o maior benefício para o paciente seja ficar em
casa. A internação hospitalar pode ser cômoda para muita gente, mas
o paciente acaba correndo um risco a mais”, conclui.
Serviço
- dal Ben Home Care www.dalben.com.br
- right At Home www.rightathome.com.br
- Global Care www.globalcare.com.br
- Home doctor www.homedoctor.com.br
- Programa de Acompanhante do idoso (PAi) www.sas-seconci.org.br
- Observatório da Longevidade Humana e envelhecimento (OLHe)
www.olhe.org.br
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radar :: lançamentos e notícias do mercado de saúde

epimed lança novo SiStema de
controle de infecção hoSpitalar
A epimed Solutions lançou um novo sistema de controle
de infecção hospitalar, que viabiliza o monitoramento e a
análise detalhada de informações relacionadas à atuação
das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH),
obrigatórias em todos os hospitais do país, conforme regulamentação da Anvisa. De acordo com a Epimed, a solução
permite ao gestor redesenhar as estratégias de tratamento
utilizadas no hospital.
Entre os diferenciais do programa estão a correlação de
dados de infecção hospitalar com informações clínicas dos

pacientes, a gestão integrada dos protocolos de sepse, bem
como a prevenção de pneumonia associada à ventilação
mecânica e de infecção relacionada a cateter intravascular.
A ferramenta permite que os dados sejam acessados
em tempo real, de qualquer dispositivo conectado à internet, integrando-se também com sistemas hospitalares
e laboratórios de microbiologia. Atualmente a Epimed
Solutions monitora dados assistenciais de cerca de 7 mil
leitos de UTIs nacionais em mais de 300 hospitais públicos e privados.
Fonte: Saúdeweb

Sanofi diSponibiliza
biblioteca de imagenS
médicaS na web

Sp vai produzir remédioS
contra rejeição
de tranSplanteS

Ciente da importância das imagens no ensino da medicina,
o laboratório Sanofi oferece uma biblioteca gratuita de imagens médicas para profissionais de saúde em seu portal
Medical Services.
Com cerca de 900 obras, a biblioteca conta hoje com imagens
de órgãos como coração, rins, tecidos, cérebro, além de ilustrações de sistemas, estruturas e procedimentos cirúrgicos em
várias especialidades médicas. O acervo atual será enriquecido mensalmente e disponibilizado em 3D para download.
As imagens são produzidas por Junior Falcetti, ilustrador
especializado em artes médicas que atua há mais de 20 anos
em instituições hospitalares de referência, como o Instituto
do Coração (InCor) e o Hospital Sírio-Libanês. O artista costuma acompanhar cirurgias, às vezes as filma ou fotografa,
para criar as peças com a ajuda dos médicos.
Fonte: Saúdeweb

A Fundação para o Remédio Popular (Furp), laboratório farmacêutico oﬁcial do governo do Estado de
São Paulo, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde,
irá produzir dois medicamentos para tratamento de
pacientes submetidos a transplantes com distribuição
gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Por meio de parceria com a novartis, haverá transferência de tecnologia para que a Furp possa fabricar os
remédios, beneﬁciando cerca de 28 mil pacientes que
hoje fazem uso de micofenolato de sódio e everolimo,
dois dos medicamentos mais utilizados para evitar a rejeição de rins e coração transplantados.
A parceria tem duração prevista de três a cinco anos,
tempo para que a transferência da tecnologia seja ﬁnalizada. O início do processo se dará a partir de 2013
e já em 2014 os primeiros lotes dos medicamentos
poderão ser fornecidos ao Ministério da Saúde para
distribuição à população. O Ministério necessita
atualmente de 259,8 mil unidades de everolimo por
ano, além de 28,8 milhões de comprimidos de micofenolato de sódio.
Fonte: Saúdeweb
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hoSpital a.c.camargo
lança aplicativo gratuito
Sobre câncer
Com a proposta de difundir conhecimento atual sobre oncologia, o hospital a.c.camargo, um
dos principais centros de oncologia do Brasil, lançou pela Apple
Store, em ﬁnal de outubro, o
aplicativo “Manual de Condutas e
Rotinas Terapêuticas em Uro-Oncologia”, em parceria com a RGR
Publicações.
Voltado aos proﬁssionais envolvidos no suporte interdisciplinar
ao paciente em tratamento de doenças urológicas, como urologistas, cirurgiões oncológicos e outros, a ferramenta oferece conteúdo atualizado e apoiado na literatura médica.
O aplicativo é dividido em protocolos para câncer de próstata,
bexiga, rim, testículo, pênis e também de outras doenças,
como infecções do trato alto urinário, incontinência urinária,
disfunção erétil e complicações actínicas nos órgãos pélvicos.
Os usuários têm acesso a informações sobre tipos histológicos
e patológicos, descritivos do estadiamento e orientações
sobre seguimento dos pacientes. A tecnologia oferece também orientações sobre protocolos de quimioterapia, radioterapia, cirurgia e tratamentos adjuvantes, condutas no pré,
intra e pós-operatório, riscos de recidiva e condutas especíﬁcas
para doenças metastáticas.
Fonte: Saúdeweb

aché é bicampeão em
performance empreSarial
no lupa de ouro 2012
O laboratório Aché foi eleito, pelo segundo ano consecutivo, como
a melhor empresa farmacêutica em performance empresarial na
360 edição do Prêmio Lupa de Ouro, que aconteceu no ﬁm de novembro. Trata-se do mais importante prêmio para os proﬁssionais
de marketing da indústria farmacêutica brasileira.
A empresa também levou ouro na categoria Campanha Hospitalar/Oncologia com Neo Decapeptyl, produto da Franquia Oncologia. Em outras categorias, o laboratório Aché recebeu a Lupa de
Prata com Artrosil e a Lupa de Bronze com Artrolive, ambos da
Franquia Músculoesquelética. Fentizol, da Franquia Saúde Feminina, ficou com a 3a colocação na categoria “Campanha Prescrição
Sistema Geniturinário”.

einStein Se conSagra entre
inStitutoS de peSquiSa
Pela primeira vez, o hospital israelita albert einstein é reconhecido pelo Prêmio SciVal Brasil, que
consagra instituições brasileiras de ensino e
pesquisa que se destacam pela excelência de sua
produção científica.
O HIAE recebeu o prêmio na categoria “Citações
por documento”. Os vencedores foram selecionados a partir de indicadores de produção científica
extraídos da ferramenta de avaliação de produção
SciVal, da Elsevier, como a colaboração com instituições brasileiras e estrangeiras e citações feitas
por outros pesquisadores.
Fonte: Saúdeweb

rede d’or São luiz
inaugura quarta
unidade em São paulo
O Hospital Nossa Senhora de
Lourdes tem novo nome – Hospital Rede D’Or São Luiz
Unidade Jabaquara, depois de
ser adquirido pela Rede D’Or São Luiz em abril. A entidade
é a quarta com a marca na capital paulista, que já conta com
as unidades Anália Franco, Morumbi e Itaim.
O hospital passou por mudanças estruturais, como a ampliação da UTI, a aquisição de novos equipamentos de
raio X e de um segundo tomógrafo exclusivo para o setor
de emergência e a readequação do parque tecnológico já
existente. Mas é na Emergência, que realiza mais de 13 mil
atendimentos mensais, que estará a novidade: na unidade
Jabaquara foi implantado o Smart Track, sistema usado
para reduzir o tempo do primeiro atendimento médico
para, no máximo, 20 minutos, para pacientes menos graves,
que representam 85% dos casos.
Fonte: Saúdeweb
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PROGRAME-SE :: cursos, congressos e simpósios

mar/abr

The 11 International Conference
XVII Simpósio Internacional de
3
3
on Alzheimer’s and Parkinson’s
Atualização em Psiquiatria Geriátrica
th

Disease
6 a 10 de março • Florença, Itália •
www2.kenes.com/adpd/pages/
home.aspx

maio

junho

jul/ago

set/out

19 e 20 de abril • Centro de Convenções
APAS, São Paulo •
www.blcongressoseventos.com.br/
adm/arquivos/52/Programação_Preliminar.pdf

Alzheimer’s Australia 15
3
National Conference

X Congresso Paulista de
3
Endocrinologia e Metabologia

14 a 17 de maio • Hobart, Tasmânia, Austrália • www.alzheimers2013.com/

16 a 18 de maio • Centro de Convenções
Frei Caneca, São Paulo, SP •
www.copem2013.com.br

VII Congresso Norte-Nordeste de
3
Geriatria e Gerontologia

The 20 IAGG World Congress of
3
Gerontology and Geriatrics

6 a 8 de junho • Fábrica de Negócios,
Hotel Praia Centro Fortaleza, CE •
geriatria2013@ikone.com.br

23 a 27 de junho • Seul, Coreia do Sul •
www.iagg2013.org

8 Congresso Sul-Brasileiro
3
de Geriatria e Gerontologia

8 Congresso de Endocrinologia
3
e Metabologia da Região Sul –

26 a 28 de julho • Curitiba, PR •
www.sbggpr.org.br

ENDOSUL
1 a 3 de agosto • Bourbon Curitiba
Convention Hotel, Curitiba, PR

th

o

XV Congresso Brasileiro de
3
Obesidade e Síndrome Metabólica
30 de maio a 1 de junho • Expounimed
Curitiba, Curitiba, PR •
www.cbosm2013.com.br

th

o

Congresso Brasileiro de Nutrição
3
e Envelhecimento

8 Congresso Paulista de Geriatria
VII Congresso de Geriatria e
3
3
e Gerontologia (GERP 2013)
Gerontologia do Rio de Janeiro

5 a 7 de setembro • Hotel Plaza
São Rafael, Porto Alegre, RS

26 a 28 de setembro • Centro de Convenções Frei Caneca, São Paulo, SP •
www.gerp2013.com.br

V Congresso Brasileiro
3
de Neuropsiquiatria Geriátrica

o

(GeriatRio)
30 de outubro a 2 de novembro •
Centro de Convenções Sul América,
Rio de Janeiro, RJ

5 a 7 de setembro • São Paulo, SP

Para divulgar seu evento, envie suas informações para: contato@dinamoeditora.com.br

Quais são as necessidades
de seu paciente em
serviços de saúde?
INTERNAÇÃO
DOMICILIAR

ATENDIMENTO
DOMICILIAR

GERENCIAMENTO
DE DOENÇAS
CRÔNICAS
PROMOÇÃO
DA SAÚDE

UNIDADE
EXTRA-HOSPITALAR
UCE

TELEMEDICINA
ATENDIMENTO
PRÉ-HOSPITALAR
MÓVEL

CENTRAL DE
REGULAÇÃO
MÉDICA

PREVENÇÃO
DE RISCOS E
DOENÇAS

A Home Doctor atende
casos das mais variadas
complexidades, que
podem se enquadrar
em programas
preventivos, passando
por gerenciamento de
doenças crônicas, até
casos complexos de
internação domiciliar
que requerem uma
infraestrutura com
equipamentos de
suporte à vida.

Conheça nossas Soluções Integradas
em Saúde e possibilite um tratamento
personalizado a seus pacientes.

São Paulo * Baixada Santista * Campinas * Vale do Paraíba * Rio de Janeiro * Salvador * Brasília

w w w.homedoc tor.com.br
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O aumento da expectativa de vida e do
número de pessoas idosas cada vez
mais longevas tem feito crescer a
demanda por cuidadores que auxiliem
na realização de tarefas do dia a dia.
O Programa Cuidar é Viver capacita
pessoas que queiram cuidar de idosos,
oferecendo cursos de formação ou
aperfeiçoamento,
habilitando-as
a
desenvolverem suas atividades com
competência, desenvoltura, responsabilidade e ética.

Conheça mais sobre o programa
acessando:

www.olhe.org.br/cuidar-e-viver

O Pragrama Cuidar é Viver recebe o apoio:

Tel.: 32665540 | 81590344

